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A Torgyöpi Csárda történetéhez…
Az Új Almádi Újság legutóbbi számában, a címbeli csárda bérlõirõl is történt

említés, igaz nagyon röviden. A csárda történetének folytatásaként két bérlõrõl
legyen szó. Az egyik az 1803 évi bérlõ Nagy József esete, a másik pedig az 1823
évben Rozmán Istvánnal kötött bérleti szerzõdés formája, tartalma. Mint olvasható
volt, Nagy József a káptalan úriszéke elé került bizonyos nála talált holmik miatt.
A vallatás a következõk szerint zajlott le 1803. szeptember 5-én:

Hogy hínak, hová való, hány esztendõs, minõ vallásu és sorsu ember vagy?
Nagy József a’ nevem, Zánkai születés N. Zala Vármegyébõl, 24 esztendõs,

Református, házas, gyermekes ember és Alsó-Almádi Csárdás vagyok.
Miért fogattattál meg?
Gondolom azért, hogy Komárominé

Asszonyságnak a Felsõ-Eörsi szõlõ-
hegyen levõ hajlékából elvitetett némely
házbéliek nálam találtattak.

Hogyan jutottak azon szerek a te
házodba?

Karátson utánn lesz két esztendeje,
hogy Ányos Úr Vincellérje el hítt
magához disznót ölni. Szombat nap
lévén, kimentünk a’ halászokhoz. Midõn
onnét haza ballagtam, ott találtam két
katonát, kik levettették velem saját ruhá-
mat, mellyet magokra felöltöttek. Azután
behoztak egy butyort, mely 1 paplanból,
1 ágy terittõbõl, 4 lepedõbõl, 1
abroszból, 2 réz gyertyatartóból állott.
Ezekért a’ fenyegetödség miatt 15 ftokat
kellett kéntelenül lefizetnem; a’ melly
pénzt magokhoz vévén a’ rossz emberek,
a’ Balatonnak vették uttyokat.

Tettél-e valahol jelentést ezen
tsavargók, és a hozzád vitt portékák
felöl?

Vagy egy hét mulva el vittem a’ katona ruházatot a’ Felsõ-Eörsi Biróhoz, és
elbeszélltem, miként jutottam hozzá. A’ többi portékát igaz hogy elõ nem hoztam,
részben tudatlanságból, rész szerint, mivel pénzem feküdt rajta. Ez utóbb erröl is
jelentést tettem Esztergomi Szolga Biró Urnak.

Jos. Takáts Fiscalis

A vallatást Takáts József, a veszprémi káptalan ügyvéde folytatta le, az úriszék
ítélete nem maradt fenn.

Rozmán Istvánnal 1823. április 24-én kötött szerzõdés a következõk szerint
öltött formát..

Contractus.
Melynek ereje mellett Mi Weszprémi Káptalan adjuk emlékezetül hogy a’ mi

Almádi Pusztánkban a’ Balaton szélin álló alsó Csárdánkat Weszprémi Rozmány
Istvánnak, Ezen folyó 1823ik Esztendõ Áprillis Holnapnak 24ik napjátul számlálván
a’ jövõ 1824dik Esztendõ Áprillis 24ik napjáig, vagy is egy esztendõre az alább irt
föll tételek alatt haszon bérben ki adtuk ugy mint

1.ször Szabad lészen ugyan a’ haszon bérlõnek Esztendõk által a’ maga borát tet-
szése Szerint méretni és árultatni, ugy mind azon által, hogy abban mindenkor jó és
alkalmatos Bort tartson, és azt igaz mértékkel mérje.

2.szor Azon Darabb Rétt és Nádlás a’ melly ennek elõtte való Esztendõkben is a’
Kortsmához kaptsolva volt ezen
Esztendõre is használlás végett áltol
Engedjük.

3.szor Az Almádi Réten a’ Sarjunak
letakarittása, és öszve hordatása után
az Õszi legellõnek használlása is, a
Buda tavában azon darabb Nádlással
eggyüt mell a’ mult Esztendõben az Õszi
legellõhöz hozzá adva volt a’ haszon
bérlõnek áltol adatik; Köteles lészen
azonban a’ haszon bérlõ az õszi le-
geltetés eránt oly szoros rendelést tenni
és arra szorossan vigyázni, vagy vigyáz-
tatni, hogy a’ legeltetõ marhákkal az
Uraság Nádjában leg kisebb kárt se
tetessen, ellenkezõ esetben a’ feleletnek
terhe, és a’ kárnak meg térittése a’ has-
zon bérlõt fogja illetni

4.szer Mind ezen haszon vételért tar-
tozik a’ haszon bérlõ Három Száz husz az
az 320 váltó Cédula forintokat, és pedig
ezen folyó Esztendõ Sz: Mihály Napkor
160, a’ jövõ 1824ik Esztendõben meg
esendõ Sz: György Napkor is 160

Forintokat a’ mi Weszprémi Cassánkba be fizetni:
Melynek Nagyobb valóságára adjuk ezen Contractionális Levelünket.
Weszprémben Mártzius 19ik napján 1823dik Esztendõben a’ mi Kisebb

Pötsétünkel Meg erõsétve.
Veszprémi Káptalan

Mindkét szöveg az eredetivel megegyezõ szavakkal, írásmóddal, korabeli szó-
fordulatokkal kerül ismertetésre. Egyrészt a hitelesség kedvéért, másrészt pedig
tanulságos lehet számunkra, miként fogalmaztak 180-200 évvel ezelõtt, mennyit
változott a nyelvünk azóta.

Schildmayer Ferenc

1905 körül kiadott képes levelezõlap.
A hivatkozott Óvári kereszt (1893 évben készült) a jóval késõbbi kálvária
része volt.

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB
2005. február havi – március eleji programja

Február   9-én Klubnap 16 órától, kártya, sakk, stb. Néptánc próba 18 órától.
11-én Népdalkör próba 16 órától, néptánc próba 18 órától.
16-án Klubnap 16 órától. Mit kell tudni a gyógyszerekrõl. Elõadó: Pax gyógyszertár.

Néptánc próba 18 órától.
18-án Népdalkör próba 16 órától, néptánc próba 18 órától.
23-án Zenés születésnapi rendezvény 16 órától.
25-én Népdalkör próba 16 órától, néptánc próba 18 órától.
Március  2-án Klubnap 16 órától, kártya, sakk, stb. Néptánc próba 18 órától.
4-én Népdalkör próba 16 órától, néptánc próba 18 órától.
9-én Zenés nõnapi rendezvény 16 órától.

A vezetõség nevében Boros Gyula elnök.

Nyugdíjas Pedagógus Klub Programjai

Február 3. csütörtök 15 óra: klubdélután. Pénzügyi beszámoló.

Február 10. csütörtök: múzeumlátogatás Budapesten, a Mûcsarnokban. A francia fes-

tészet 400 éve c. kiállítás megtekintése. Találkozó 7 órakor a vasútállomáson.

Február 17. csütörtök 14-15 óra között: séta az egészségünkért az Öregparkban, utána

a klubszobában beszélgetés, tagdíjfizetés.

Február 24. csütörtök 18 óra: színházlátogatás Veszprémben, az „Üvegcipõ” c. szín-

darab megtekintése.

Március 3. csütörtök 15 óra: klubdélután, nõnapi köszöntéssel.

Minden kedves érdeklõdõt szeretettel látunk.

A vezetõség nevében:

Fürtösné, Erzsi ny. tanító

Profit Plus Pénzügyi Tanácsadó Könyvelõiroda

Egyéni és társas vállalkozások könyvelése
Bérszámfejtés, munkaügyi adminisztráció

Hitel és pályázati kérelmek elkészítése
Teljeskörû ügyintézés, tanácsadás

Kérésére felkeressük Önt.
Idõpont egyeztetés munkanapokon:   30/444-73-76

Németh Krisztina
Pénzügyi szakközgazda

Balatonalmádi Nyitva tartás:

Baross Gábor utca 39. H-P: 9-13, 14 -17

Telefon: (30) 567-7023 Szo: 8-12            

Lakás-textíliák és ruha-anyagok:
Függöny, Sötétítõ függöny, Brokát, Mintás karton vászon, Viaszos 

vászon, Angin, Damaszt, Frottier, Szatén, Blúzselyem.
Darabáruk: Ágynemû, Díszpárna, Törülközõ, Abrosz, Zsebkendõ, Terítõ.
*******************************************************************

Valamennyi abrosz és ágynemû anyag árából 
február 10-tõl március 10-ig 20% kedvezményt adunk!
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MEMENTÓ A MAGYARSÁGNAK
„Ne bántsd a magyart” emlékmû Balatonalmádiban II.

Köszönettel tartozom minden kedves olvasónknak, akik az Új Almádi
Újság decemberi számában megjelent cikkem után tollat vagy telefont ragad-
tak, személyesen vagy üzenet útján támogatásukról biztosítottak, illetve akik
testületileg álltak az emlékmûállítás ügye mellé. Szerkesztõtársaim teljes
támogatása mellett legelõször az Almádiért Közalapítvány Kuratóriuma állt
az ügy mellé és vállalta fel, hogy
elkülönített számlán fog kezelni min-
den olyan felajánlást, amely „Ne
bántsd a magyart!“ megjelöléssel
érkezik hozzájuk. Az alapítvány címe:
Almádi Közalapítvány, 8220 Bala-
tonalmádi, Széchenyi sétány 1.
Telefax: 36-06-88-438-643. Számla-
száma: 11748083-20005760 . Külön
örömömre szolgál, hogy a decemberi
kuratóriumi ülésen a már meglevõ
emlékmûvek megóvása és kör-
nyezetének ápolása is terítékre került.

Az önkormányzat oktatási, kul-
turális, ifjúsági és sportbizottságának
minden tagja támogatásáról és szemé-
lyes elkötelezettségérõl biztosított
bejelentésem nyomán, amelyért ezú-
ton is köszönetemet fejezem ki. Itt
jelzem, hogy az Emlékmû Bizottság
tagjainak javasolt névsorát csak a
következõ bizottsági ülésre tudom elõterjeszteni. Természetesen nem csupán
a bizottsági tagok javaslataira számítok, hanem minden jó szándékú polgár
ötletére és elképzelésére is.

A Konzervatív Kör elnöke, Bálint Sándor képviselõtársam, a Kör nevében
biztosított a legteljesebb támogatásról. Gyorgyevics Tamás úr drótpostán -
akinek ez a szó ismeretlen, annak E-mail - (vagy még szintén magyarul: vil-
lanyposta, villámposta - a szerk. megjegyzése!) emlékeztetett az ötletgazda, a
lelkünkben velünk élõ Nagy Ferenc barátunknak tett eredeti ígéretérõl, hogy
az emlékmû felállításához a telkén található vöröskövet még a helyszínre is
szállíttatja. Mindezek után még többször felhívott telefonon is, arra kérve,
hogy jelezzem, milyen más segítségre lenne szükségünk. Törõ László múze-
ológus barátom volt az elsõ, aki már messzírõl „Na végre!“ felkiáltással
köszöntött úgy Karácsony táján. Ha valaki tudja, hogy mennyi minden
szerveznivaló lehet egy nagyobb lélegzetû nemzetközi rendezvényen, hát
akkor õ az. Az, hogy a mi felajánlásunk tényleg nemzetközi, további ötletekre
sarkallhatja, hiszen a királynék találkozóját is õ szervezi Veszprémben...

A javasolt helyszín városrendezési felderítése akadálymentesnek tûnik,
mivel az érvényes terv is parknak tervezi a Bocskay tér melletti háromszögre
emlékeztetõ területet. A 71-es úton közlekedõk, a vasúton utazók és strandra
menõk pillantása sem kerülheti el, a szegélyezõ nyárfák pedig újranyesve is
kizöldültek, sõt, lombosodnak.

Illusztris barátom, Veszeli Lajos biztosan igazít még a terveken, ahogy õt
ismerem. Berzsenyi Balázs szobrászmûvészt sem sikerült még elérnünk
Genovában, pedig már egy éve kéri, hogy jelöljünk ki egy helyet valahol a
városban, ahol õ mindenki szeme láttára szeretné szoborba önteni
elképzelésünket. Talán meg tudjuk gyõzni arról, hogy ne carrarai márványt
használjon alapanyagul, hanem a helyi vörös követ. Arról sem kellene sokáig
gyõzködnünk, hogy ne mászkáljon õ márvány után a messzi talján tájakon,
amikor már a római légiók is innen vittek követ még a Sió-gát építéséhez is a
Balaton déli partjaira.

Már csak rangos védnököt, sõt önzetlen védnököket kellene találnunk, meg
a szoboravatás dátumát kellene kitalálnunk, mert köztünk élõ és velünk együtt
érzõ szenzációs emberek szerveznek máris jótékonysági festményaukciót
Németh Kálmán és N. Csathó Gizella jóvoltából. Lekötelezõ levelük külön
cikket érdemelne, de szerénységük és az ügy iránti elkötelezettségük tiltja a
korai hivalkodást.

Czuczor Sándor

Felhívás SZJA 1% felajánlására
A városunkban mûködõ alapítványok, amelyek szívesen fogadják a
velük szimpatizáló adózók SZJA 1% felajánlásait a következõk:
1., „Almádiért” Közalapítvány Adószám: 19262259-2-19
2., „Együtt – Egymásért” nyílt közalapítvány Adószám: 18919879-1-19
3., Balatonalmádi Közbiztonsági Alapítvány Adószám: 19265805-1-19

Köszönetnyilvánítás
A Balatonalmádiért Közalapítvány és a Polgármesteri Hivatal nevében ez-

úton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik adományaikkal,
illetve képviselõi kereteikkel hozzájárultak a város karácsonyi díszkivilágí-
tásának megújításához.

Támogatóink: FORRÁS Takarékszövetkezet; Gróf Tibor képviselõ; Keller
Andrea – papír-írószer bolt; Keszey János képviselõ; Kiss Tibor; Kutics
Balázs képviselõ; Lõrincz Attila képviselõ; Pandur Ferenc polgármester;
Varga István – Diófa vendéglõ.

Horváth Emese
városgondnoksági osztályvezetõ

Az elmúlt évet értékelték és az új feladatokról váltottak szót az esztendõ elsõ
napjaiban a Liget kávéházban megtartott összejövetelen az "Almádiért" Közala-
pítvány kuratóriumának és lapunk szerkesztõ bizottságának a tagjai. Képünkön
balról jobbra a résztvevõk: Czuczor Sándor, Schildmayer Ferenc, Vincze Eszter,
Szabó Zoltán, Schildmayer Ferencné, Sarusi Mihály, Szabóné Kormosói Korné-
lia, Sári János, Ujj Mészáros István, Kovács István. (Polgár Attila felvétele.)
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A legutóbbi önkormányzati vá-
lasztások után megalakult képvise-
lõ-testület a ciklus harmadik évét
kezdte meg. A naptári év elsõ hó-
napja az ország költségvetési tör-
vénye alapján a tervezésé. A hiva-
tal munkatársai és az intézmény-
vezetõk a 2005. évi koncepcióban
meghatározott elvek és feltételek
alapján összeállították az intézmé-
nyek és a településmûködtetés, fej-
lesztés költségeinek elsõ változa-
tát. Ezután szakmai kontroll, kép-
viselõi egyeztetések, majd bizott-
sági tárgyalás következik. Az így
véglegesített anyag kerül a februári
testületi ülésre. Sajnos az idei évre
sem változott lényegesen az önkor-
mányzatok javára a normatív támo-
gatás mértéke, megfontoltan, taka-
rékosan kell gazdálkodnunk. Bí-
zom abban, hogy – az ígéretek sze-
rint – az I. negyedévben megjelenõ
pályázatok forrásainak bevonásá-
val, tervezett fejlesztéseink közül
néhányat meg tudunk kezdeni.

A Honismereti Kör nevében
Kovács István úr megkeresett az-
zal, hogy a Pinkóczi Csárda fölött a
források és a régi ivóvíz kutak kör-
nyezetét - az Õ felügyelete és szer-
vezése mellett, korábban a Töltés
utcában már megvalósított munká-
hoz hasonlóan – megtisztítják a
bozóttól és az odahordott szemét-
tõl. Decemberben jelzést kaptam:
tudom-e, hogy vágják a fákat, irtják
az erdõt a fenti területen. A helyszí-
ni bejárás alapján szeretnék min-
denkit megnyugtatni: a terület
rendbetételét célzó munka folyik
az önkormányzat területén, nem a
mások tulajdonában lévõ erdõben.
Aki járt arra, tudja, hogy a régi
vasút nyomvonalán Felber Gyula
szervezésével helyi vállalkozások
és önkéntes társadalmi munkások
segítségével másfél éve megterem-
tették a kerékpározás lehetõségét.
Tavaly elkészítettük a Pinkóczi te-
metõtõl a Határ Csárdáig a ter-
veket. Kis szerencsével, pályázati
pénzzel az elsõ szakasz építését is
elkezdhetjük, azt hiszem, sokak
örömére. Egyetlen almádinak sem
mindegy, hogy mit lát települé-
sünkbõl az arra sétáló, kerékpározó
magyar és külföldi vendég. 

Ezért jó és példaértékû ez a
munka. Amihez hasonlót valósított
meg az Öreg parkban Boros Lász-
ló, a Vörösberényi Nyugdíjasklub
tagjaival, amikor megritkították a
fákat a mólótól a „Sóhajok hídjáig”
a sétány mellett.

Mindkettõért köszönet jár a
résztvevõknek, lesz lehetõség ha-
sonló munkákra a település több
pontján.
Balatonalmádi, 2005. február 01.

Pandur Ferenc, polgármester

Néhány sor
az 27. hónapról
a Városházán
2005. január

Önkormányzati hírek
Pandur Ferenc polgármester távollétében Schildmayer

Ferenc alpolgármester vezetésével tartotta meg januári
ülését városunk képviselõ-testülete. Napirend elõtti föl-
szólalásában Kutics Balázs képviselõ arról számolt be, hogy
a felvidéki testvértelepülésünkön, Nyitragerencséren járt
küldöttségünk jelen lehetett az idei nyitrai magyar bálban,
ahol 1.200 környékbeli volt ott. A Zobor-aljai látogatáson a
kelet-balatoniak sehol sem tapasztaltak sértõdöttséget a
decemberi népszavazás sikertelensége miatt, nagy szeretet-
tel látták õket vendégül a helybeliek. Mindez azt bizonyítja
a képviselõ számára, hogy helyes döntés volt az almádi
képviselõ-testület tagjai részérõl az „igen”-re biztatni a város
választóit a kettõs állampolgárságról szóló népszavazáson.

Grúber Sándor rendõrkapitány a város elmúlt évi közbiz-
tonsági helyzetérõl számolt be. (Az alezredes összefoglaló
cikke lapunkban külön olvasható.) Kérdésekre válaszolva
rendõrkapitányunk elmondta: a térfigyelõ rendszer olyan jól
mûködik, hogy az érintett területen egyetlen bûncselek-
ményt sem követtek el, akkora a megelõzõ, visszatartó
ereje, s a rendszer kiterjesztésén gondolkodnak. Képvise-
lõink elmondták: jó a kapcsolat a városban a rendõrség és a
civil szervezetek között, s rendõreink a város külsõ részein
is igyekeznek rendet tartani. A testületi ülésen résztvevõ
Németh Imre ezredes, megyei bûnügyi fõkapitány-helyettes
úgy fogalmazott értékelésében: jó rendõrkapitánynak lenni
ott, ahol az almádihoz hasonló példás az együttmûködés az
önkormányzattal.  

Papp József alezredes, fûzfõi tûzoltóparancsnok arról
számolt be, hogy korszerû a felszerelésük, de a szükséges
fejlesztésekhez kérik Almádi további hozzájárulást a
térségünk tûzvédelmében érintett két közalapítvány támo-
gatásával.  A tûzoltó-alezredes elmondta azt is, hogy a
fejlesztésekhez nélkülözhetetlen bevételt jelent számukra
például a térítéses vízszivattyúzás és favágás, az automata
tûzjelzõk fogadása, s hogy idén Fûzfõgyártelepen a tûzoltók
védõruhájának és légzõkészülékeinek a cseréje folytatódik.
A túl sok almádi vakriasztás kapcsán a parancsnok kifej-
tette, hogy – mint fogalmazott – inkább tízszer fölöslegesen
riasszák õket, mintsem hogy egyszer ne, amikor viszont
valóban szükség van rájuk.  

Hansági Endre, a polgárõr egyesület elnöke éves beszá-

molójában egyebek közt elmondta, hogy az elmúlt esz-
tendõben két csoport, az engedély nélküli szemétlerakókat
figyelõ és közlekedésbiztonsági csapat alakult váro-
sunkban. Balogh Csaba képviselõ megemlítette, hogy a pol-
gárõrök szabad idejükben, sokszor a saját költségükre szol-
gálják a várost, igyekeznek hozzájárulni Almádiban a biz-
tonságos élethez. A képviselõ-testület ezen az ülésén
közbiztonsági közalapítványt hozott létre, amely a
rendõrség munkáját, a közbiztonság védelmét hivatott
elõsegíteni a kelet-balatoni térségben, a rendõrkapitányság
illetékességi területén.

A lapunkat is kiadó „Almádiért” Közalapítvány elmúlt
évi munkájáról Schildmayer Ferencné, a kuratórium elnöke
tartott beszámolót. A képviselõk megtudhatták, hogy a
bíróság elfogadta az alapító okirat módosítását, így a
következõkben a közalapítvány a város infrastruktúrájának
(út- s közmû-) fejlesztéséhez, valamint a környezet
megóvásához is fogadhat támogatásokat. A közalapítvány
által megjelentett Új Almádi Újság további támogatását
kérte a képviselõktõl az elnökasszony, aki elmondta, hogy
sokféle igénynek kell megfelelnie a lapnak, változatosabbá,
olvasmányosabbá tételéhez legalább a pénzromlás
mértékének megfelelõ arányú forrás-növekedésre lenne
szükség. A városi lapot érintõ néhány kérdés kapcsán
elhangzott: a már a szerkesztés során vitára okot adó írások
sorsáról az Új Almádi Újságnál mostanra kialakult rend
szerint nem a felelõs szerkesztõ, nem a polgármester, hanem
a szerkesztõ bizottság dönt közösen. 

Az egyéb ügyek közül vitát a Véghely Dezsõ utcai sport-
pálya hasznosítási ügye váltott ki a képviselõk között. A
BSE, mint a testületi ülésen ismét szóba került, azért nem
tudja tovább vállalni a sportpálya mûködtetését, mert az
eddig is ráfizetéses volt – mint Boros László képviselõ
elmondta, a hiány 2004-ben másfélmillió forintot tett ki –,
másrészt pedig mert az új sporttörvény adó-kötelezettséget
ír elõ az önkormányzati tulajdonú pálya térítésmentes
használata esetén is. A hosszas fontolgatást követõen a
testület úgy határozott, hogy a tóparti pálya sport célú bér-
beadására – s nem üzemeltetésére - ír ki pályázatot. (Az
önkormányzat pályázati kiírása e lapszámban olvasható!)

S. M.

Talán sokaknak ismerõs a rádióból kölcsönzött mûsor-
cím, de lehet, hogy tévedek, hiszen manapság inkább a
kereskedelmi rádiók harsogását, bugyuta locsogását illik
hallgatni, nem komoly, értelmes mûsorokat. 

Nehéz beszélni. Fõleg komoly, fontos, lényeges dolgokról.
Nem felületesen, semmitmondó üres divat-témákról, olcsó
poénok, sablonszövegek, trágár kötõszavak kíséretében.

Beszélni nehéz. Még nehezebb a dolgokat megbeszélni.
Értelmes módon megvitatni, érveket érdek nélkül ütköztet-
ni, egymást meggyõzni, nem legyõzni, csellel, gánccsal
becsapni, félrevezetni.

Nehéz beszélni, egymással szót érteni, õszintén mindent
kimondani, nem egymás mellett elbeszélni, egymásra nem
figyelni, lényeget elhallgatni, hazudni, ködösíteni.

Nehéz társalogni, a valós közös érdeket és célt megtalál-
ni. A célhoz vezetõ utat megkeresni, s ahhoz feltételeket
teremteni.

Beszélni nehéz. De kell. Sokszor és sokat. Sokunknak
vagy inkább mindenkinek. Vannak, akiknek ez kötelezõ
(lenne), akiket erre választanak, hogy megbeszéljék a tele-

pülés dolgait, gondjait, hogy alaposan megvitassák,
átbeszéljék minden apró részletét, hogy felelõsen, bölcsen
a köz érdekét, a város jövõjét szem elõtt tartva döntsenek.

Nem akármilyen felelõsség ez. Mi tizennégyen (választott
képviselõk) vagyunk felelõsek azért, ami ebben a városban
közügyekben történik, vagy nem történik. Közös a felelõsség
a döntésekért, a határozatokért, a mulasztásokért is.  S hogy
ezt a felelõsséget tiszta lelkiismerettel tudjuk vállalni, sokat,
többet, egyre többet kell beszélnünk, megbeszélnünk,
átbeszélnünk, megvitatnunk; egymással. Érdekek, cso-
portérdekek, pártoskodás nélkül.

De sajnos beszélni nehéz, nagyon nehéz. Fõleg úgy, ha
nem is akarunk egymással beszélni, nem célunk szót érteni.
Nem közös a célunk, a szándékunk, nem tiszták az
eszközeink, módszereink. A köz érdeke, a közös célok
helyett egymás ellen, sokszor sajátos, vagy saját érdekekért
hadakozunk, s mindezt miért?!

Két év már eltelt. Elkezdhetnénk beszélni, megbeszélni,
mit kell tennünk, nem azt, hogy mit akarunk. Hacsak nem
azt akarjuk mindannyian, amit kell. Boros László

Beszélni nehéz

FELHÍVÁS
Ezúton értesítjük a T. Lakosságot és a Balatonalmádiban tevékenykedõ Vállalkozókat, hogy a Képviselõ-testület

271/2004.(IX.30.) számú döntése alapján a Balatonalmádi Öregpark területére történõ behajtás engedélyezése 2005.
évtõl megváltozott.

A behajtási engedélyeket – az eseti engedélyek kivételével - a Gazdasági Bizottság elõzetes véleményezése mellett  a
Polgármester adja ki. 

Behajtási engedélyek kiadására csak az alábbi indokolt esetekben kerülhet sor:
- strandi és bazársori bérlõk és azok áruszállítói részére,
- az Öregpark területén lévõ ingatlanok tulajdonosai részére.
Az engedély iránti kérelem formanyomtatványa a Polgármesteri Hivatal Városgondnoksági Osztályán igényelhetõ, vagy a

www.balatonalmadi.hu honlapról letölthetõ. 
Kérünk minden érintettet, hogy a behajtási engedélyének beszerzésérõl idõben gondoskodni szíveskedjen.
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Sajátos helyzetben van a cikkíró, hiszen az év
elején gyakorlat, hogy több fórumon is megtár-
gyalásra kerül a rendõrkapitányság elmúlt évi fela-
dat végrehajtása. Így lesz ez a rövidesen sorra
kerülõ állomány értekezleten, valamint Balaton-
almádi képviselõ-testülete elõtti beszámolómon is.
A sajátos helyzet abból adódik, hogy e két nagyon
fontos értékelést megelõzõen írom e néhány sort az
újságban, s így nem tudok most reagálni azokra a
felvetésekre, észrevételekre, amelyek a beszámoló
értekezleteken hangzanak el. Így engedjék meg,
hogy csak érintõlegesen foglalkozzam a 2004.
évben szerzett tapasztalatokkal, inkább a jelen
helyzet néhány fontos történésére koncentráljak. 

Általában elmondható, hogy azoknak az elvárá-
soknak, amelyek megfogalmazódtak, eleget tud-
tunk tenni, hiszen megõriztük azokat az ered-
ményeket, amelyekre joggal lehetünk büszkék.
Emellett több területen is sikerült elõre lépnünk,
azonban sok olyan tapasztalatot is szereztünk, ame-
lyeket inkább kudarcként éltünk meg. Néhányat ez
utóbbiakból. 

Balatonalmádi városában is emelkedett a bûncse-
lekmények száma, közel 7%-kal, amely még nem
érte el azt a határt, amelyet esetleg Önök is érzékel-
hettek, azonban e ténybõl levonható következte-
téseket be kell építenünk az idei év feladat-végrehaj-
tásába. Kis mértékben emelkedett a betöréses lopá-
sok, valamint a besurranásos lopások száma. Az is
negatív tapasztalat, hogy ezek nagy részét a város
sûrûbben lakott, belsõ területein követték el. Ez
azért is hordoz magában még további negatív
üzenetet, mivel meg kellett állapítanunk, hogy nem
sikerült megnyernünk a lakosság szélesebb ré-
tegeinek támogatását, hiszen továbbra sem segí-
tenek érdemleges információval, vagy bármi más
módon abban, hogy megelõzhessük a bûn elkö-
vetését, vagy gyorsabban elfoghassuk azok elköve-
tõit. Lényegében csak a polgárõr egyesület segít-
ségére támaszkodhattunk, melynek eredménye,
hogy a külsõ területeken, amelyeket általában Õk
tartanak ellenõrzés alatt, nem emelkedett a bûncse-
lekmények száma. 

Továbbra sem vált kedvezõbbé a hozzánk láto-
gató turisták, elsõsorban külföldiek összetétele.
Emelkedik az általuk elkövetett bûncselekmények
száma, és sajnos az is egyre inkább tetten érhetõ,
hogy a külföldi bûnelkövetõk célpontjai sok eset-
ben saját honfitársaik voltak. Általában is csökkenõ
tendenciákról lehet az idegenforgalmi szezonnal
kapcsolatosan hallani, olvasni a médiában, azonban
egyértelmû, hogy ennek nem a bûnözésben, annak
esetleges hatásában keresik az okát. Minden

értékelésbõl az derül ki, hogy a Balaton-part, amely
kapitányságunk illetékességi területének a legna-
gyobb részét teszi ki, jó közbiztonsággal ren-
delkezik. Ezt különbözõ közvélemény-kutatások is
megerõsítik. 

Komoly gondokat láttunk elsõsorban az utóbbi
idõszak közlekedési moráljában, a  balesetek nagy
része erre az idõszakra esik, s ami különösen
aggasztó jelenség, hogy évek óta nem csökken, sõt
idõközönként határozottan emelkedik az ittas jár-
mûvezetõk száma. Természetszerû, hogy emelke-
dik ennek okán az ittasan balesetet okozók száma
is. Ezen sem kizárólag rendõri eszközökkel lehet
javítani. Ebben is tevékeny részt kellene, hogy vál-
laljanak az állampolgárok, a közúton közlekedõk.
Jó lenne már elérni, hogy valamilyen belsõ
késztetésbõl is tartsuk be a közlekedés szabályait és
ne csak a rendõr látványa legyen az, amely a szabá-
lyos közlekedésre készteti az autóst.  

Néhány változásról azonban feltétlen szeretném
tájékoztatni Önöket, hiszen ezek jelentõsen be-
folyásolják mindennapi munkánkat. Az elsõ ilyen,
hogy hosszú rendõri pályafutása után idõ elõtti
nyugdíjazását kérte egészségi állapotára tekintettel
Szilágyi Erzsébet r. alezredes asszony, aki kapi-
tányságunkon az igazgatásrendészeti osztályt ve-
zette. Helyére ez év január 1-tõl egy fiatal kollé-
ganõ, Benkõ Viktória r. fõhadnagy kisasszony
került, aki kapitányságunk megalakulása óta dolgo-
zik e szakterületen. Még egy meghatározó szemé-
lyiség távozott kapitányságunk állományából.
Újvári Attila r. fõhadnagy, aki annak idején a
Balatonalmádi Rendõrõrsön kezdte járõrként
pályáját, és végig járta a különbözõ beosztásokat.
Szakmai tapasztalatai, megszerzett tudása alapján
megbízást kapott arra, hogy ezeket a Veszprém
Megyei Rendõr-fõkapitányság egyenruhás állo-
mányának szakirányítása keretében kamatoztassa a
jövõben. Helyére a Balatonfüredi Rendõrkapi-
tányság állományából Kacsándi József r. százados
került, aki egyébként városunkban lakik, és koráb-
bi beosztásában is hasonló parancsnoki feladatokat
látott el. Változott a rendõrkapitányság hivatal-
vezetõjének személye is. Ez év elejétõl Limperger
Ferenc r. százados úr irányítja ezt a területet. 

Önök elõtt is ismert, hogy milyen jelentõs vál-
tozásokat élünk át a rendõrségen belül, így most
kapitányságunkon is. Kérem, segítsék az újonnan
belépõ vezetõk munkáját, hiszen nagyon fontos,
hogy a végrehajtói munka területén töretlen legyen
a fejlõdés. 

Grúber Sándor r.alezredes
rendõrkapitány

Rendõrségi hírek

SZEREZZEN JOGOSÍTVÁNYT HELYBEN

A TÉLI AKCIÓ KERETÉBEN!

Az 1. sz. Gépjármûvezetõ-képzõ Munkaközösség
következõ kedvezményes elméleti tanfolyamának

(személygépkocsi, motorkerékpár, segédmotor-kerékpár)
megnyitója: 2005. február 21. (hétfõ) 16 óra

1. foglalkozása: 2005. február 24. (csütörtök) 16 óra

Helye: az iskola Kirendeltsége: Jókai u. 7. (Szolgáltatóház)
Ön választhat: a délelõtti vagy a délutáni foglalkozáson vesz részt!

Adó-visszatérítés, részletfizetés!

Ügyfélfogadás: H, Sz, P: 8-12     K, Cs: 13-17      Tel: 06/20/471-6988
OKÉV. reg.sz.: 02-0088-03, AL-858

T TÜZELÕ AKCIÓ!!!
25 q felett INGYENES házhozszállítás - PONTOS MÉRÉS

Tel.: 06/30/9565-660
TÜZIFA

KONYHAKÉSZ KUGLI
BÜKK, GYERTYÁN, CSER, TÖLGY 1350,- Ft/q 1250,- Ft/q
AKÁC 1550,- Ft/q 1450,- Ft/q

SZÉN
Fûtõérték KJ/Kg ÁR

Tisova dara /cseh/ 14665-15500 1890,- Ft/q
Tisova dió /cseh/ 14665-15500 1940,- Ft/q
Sokolovi kocka /cseh/ 14665-15500 1800,- Ft/q
Ledvicei dara /cseh/ 18000-19000 2100,- Ft/q
Ledvicei dió /cseh/ 18000-19000 2160,- Ft/q
Felsõgallai dara /magyar/ 17460-20460 2100,- Ft/q
Felsõgallai dió /magyar/ 17460-20460 2160,- Ft/q

PÉTA-COOP KFT ZIRC, VASÚTÁLLOMÁS

K Ö Z L E M É N Y
Balatonalmádi város településrendezési tervérõl

Balatonalmádi város településszerkezeti tervének módosítására,
valamint szabályozási tervére és helyi építési szabályzatára
vonatkozó javaslat 2005. január 31. és 2005. március 01. között
ügyfélfogadási idõben a Városháza aulájában megtekinthetõ.

A településrendezési tervekkel kapcsolatos véleményeket, javasla-
tokat írásban lehet eljuttatni a Polgármesteri Hivatal Mûszaki
Osztályához (Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) vagy a pmhi-
vatal@balatonalmadi.hu elekronikus postacímre.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Balatonalmádi Város Önkormányzata 2005. március 01-tõl
2007. december 31-ig tartó idõtartamra meghirdeti a Véghely
D. utcai sporttelep  bérbeadását. Részletes pályázati feltételek
5.000,-Ft csekken történõ befizetése ellenében átvehetõk a
Polgármesteri Hivatal Városgondnoksági Osztályán.
A pályázatok beadási határideje: 2005. február 14. délelõtt 9 óra.

Polgárõr hírek
Immár 10 éve mûködik egyesületünk, a rendõrséggel közösen ügyelnek a rendre, a közbiztonságra.

Megalakulásunk óta a statisztikai adatok mellett az almádi rendõrkapitányság is tapasztalja, hogy a bûncselek-
mények száma csökkent. Munkánkat az almádi polgárok közbiztonságának javítása érdekében végezzük. Kérjük
Önöket, hogy önzetlen munkánkat támogassák az SZJA 1%-ának átutalásával. Adószámunk: 18919123-1-19.

Egyúttal köszönjük mindenkinek, aki adójának 1 %-val segítette egyesületünk munkáját 2004. évben.
Kérjük Önöket, ismételjék meg, köszönjük.

Hansági Endre
elnök

F E L H Í V Á S
Nem tudom eldönteni, hogy gátlástalanság, avagy a vöröskõ

iránt érzett erõs vonzalom inspirálta azt az idegent, aki a Dózsa
György úton, a mûemlék jellegû kerekes kút elõl az ott már
évtizedek óta álló vöröskõ itató vályút magáévá tette.

Tudnia kell az illetõnek, hogy
fenti 1899-ben faragott kõnek
mindannyian igen magas eszmei
értéket tulajdonítunk. A 2000.
évben helyreállított kút szolgálta
valamikor a környék lakóinak
vízháztartását, amikor még az
ilyen létesítmény is ritka volt, per-
sze vízvezeték sem létezett. E kút-
nak - amely Sörény kút névre hall-
gat - kiegészítõje volt az eltulaj-
donított kõvályú, melybe az ott
lakók kegyeletbõl minden évben
virágokat ültettek, gondozták.

Netán valaki az olvasók
közül, valahol felismeri, avagy
lelkiismerete felébredne az
illetékesnek, találja meg a módját, hogy mindnyájunk örömére
jelentse, vagy valahova elhelyezve juttassa vissza!

Jó lenne, ha megköszönhetnénk valakinek. Majbó Gábor

Híreink
- Vagy száz helybéli és környékbeli meghívott vett részt január

9-én délután a Pannóniában az új esztendõt köszöntõ immár hagyo-
mányos ünnepségen. Városunk közéletének képviselõi, Almádi
gazdasági, mûvelõdési életének, civil szervezeteinek a vezetõi mel-
lett a kelet-balatoni kistérség polgármesterei közül is többen jelen
voltak a jó hangulatú rendezvényen.  Köszöntõt Pandur Ferenc pol-
gármester, valamint Bóka István országgyûlési képviselõ, a
Balatoni Szövetség elnöke mondott.

- Január 14-én este emlékezett meg városunk a 2. magyar had-
sereg 1943. januári doni tragédiájáról. A Konzervatív Kör által
szervezett megemlékezés a Szent Imre plébánia-templomban szent-
misével, az elesett hõsökért mondott közös imával vette kezdetét.
A misét követõen a templom elõtt folytatódott a doni hõsök emléke
elõtti tisztelgés, s a résztvevõk gyertyát gyújtottak az istenháza
falánál lévõ feszületnél.
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Kolping iskolát? Vagy mást?
Ebben az újságban jelent meg cikk a Váci iskola épületének

lehetséges hasznosításáról. Engedtessen meg, hogy az abban
leírtakkal nem vitatkozva, csupán más szemszögbõl megvilágít-
va kifejtsem véleményemet.

Amikor a képviselõtestület „felhívást tett közzé”, nem pályáza-
tot írt ki. Hasznosítási ötleteket várt. Azt állítani, hogy a másik két
ajánlat nem felelt meg a felhívás követelményeinek, nem helyt-
álló, hiszen bármilyen hasznosítási ajánlattal elõ lehetett állni.

Egyetértek országunk jövõjéért aggódó, az Európai Unió
elvárásait szem elõtt tartó eszmefuttatással. Azonban a dolgokat
én egy kissé „földhöz ragadtabb” szemszögbõl szemlélem. A
városnak ezt a jelentõs értéket képviselõ ingatlanát a mégoly ma-
gasztos cél érdekében sem lehet ingyenesen használatba adni.
Bármennyire is vállalja a Kolping Szövetség a karbantartás és
mûködtetés költségeit, jogi szempontból az önkormányzatnak tu-
lajdonosi mivoltából következõen bizonyos kötelezettségei meg-
maradnak. Miként a gimnázium esetében is, ahol a mûködtetés
kötelezettsége a megyei önkormányzaté, a beázó tetõ felújí-
tásához mégis hozzá kell járulnunk, mert az épület a miénk.

Amíg a „megelõzõ ciklusokban” fejlesztési forrásként ren-
delkezésre állt a „japán hitel”, a városban számottevõ beruházás
valósult meg. Ma már azonban ilyen forrás nem áll rendelkezésre,
sõt, a hitelt vissza kell fizetni. A „föld alatti” fejlesztéseket
követõen a kulturális központ felépítése hiányt pótolt, nagyon
nagy szükség volt rá, azonban intézmény, melynek fenntartása
jelentõs összeggel terheli a költségvetést. A felújítások korszerûvé
tették a strand kiszolgáló létesítményeit. A régi és az új bérleti díj
különbözete azonban messze elmarad a bekerülési költség mögött. 

Lényegében, jelentõs többletforrást biztosító beruházás eddig
nem volt. Intézmény-hálózatunk túlméretezett, éppen ezért került
sor a Váci iskola áthelyezésére a vörösberényi iskolába. Üresen
álló ingatlanaink sorsáról döntenünk kell. Azért kell néhányat
értékesíteni, hogy a további intézmény összevonás feltételeit
megteremthessük. A rendelõk és közintézmények átalakítása a
törvényi feltételeknek megfelelõen szintén nagy terhet jelent. 

A városfejlesztési koncepció és a ciklus-terv számtalan

feladatot ad. Tornatermet építenénk, folytatnánk a strand-
felújításokat, csatornáznánk, javítanánk útjaink tûrhetetlen
állapotán, átépítenénk a „gombákat”, fejlesztenénk sport-
létesítményeinket. Jó lenne lakásokat építeni. Bérleményeink
siralmas állapotban vannak. Közterületeink állapota sok kívánni
valót hagy maga után. Csapadékvíz elvezetését biztosító
közmûveink kritikán aluliak. Egyre több a gondoskodásra
szoruló idõs ember, egyre többet kell szociális célra fordítani.
Több figyelmet érdemelne környezetünk állapota, fel kívánjuk
újítani legnagyobb parkunkat, fákat kellene ültetnünk. Rendbe
kellene hoznunk a Kommunális Kft-t... Sorolhatnám...

Természetesen számtalan pályázati lehetõség van, azonban az
önrészt akkor is biztosítani kell. És számtalan olyan feladat van,
amelynek megoldására soha nem lehet pályázni. Ha valamit elren-
delnek „odafönt”, akkor azt vagy egyáltalán nem, vagy csak
részben követi a megoldásához szükséges fedezet. Az aktuális kor-
mányok egyre mostohábban bánnak az önkormányzatokkal. Ha
panasz van, akkor mindig hivatkoznak az ”adóerõ képességre”, a
törvény által megengedett legmagasabb összegre, ami adóként
kiszabható. Ha gondja van az önkormányzatnak, miért nem terhelte
meg a lakosságot a törvény által engedélyezett maximális adóval?
Nem lehetne adóemelés helyett esetleg bérbe adni a Váci iskolát?
Vagy eladásával megteremteni a forrását a vázolt fejlesztéseknek?

A Váci iskola ingatlan-hasznosítására bérleti vagy vételi aján-
lattal mások is megkeresték önkormányzatunkat. Én leginkább
idõsek otthonaként tudnám támogatni a további hasznosítását. 

A Kolping iskola - amint személyesen megtapasztaltam Péten
- nemes feladatot lát el. Elvégezhetik ott az általános iskolát
túlkoros gyerekek, foglalkoznak autistákkal, szakmát tanulhat-
nak, akik más középiskolába nem nyertek felvételt. Ki vette
számba, hány szülõ íratná ebbe az iskolába gyerekét váro-
sunkból?  És kérdezem: a Kolping Szövetség miért nem tudja
megvalósítani az egyháznak visszaadott vörösberényi általános
iskola üresen álló épületeiben elképzelését? 

Tisztelettel Felber Gyula

Kis almádi irodalomtörténet

Kögl-könyvek Almádiban
Lénárd atyánál járva hallottam elõször

Kögl Szeverin bencés szerzetesrõl, aki
Dél-Amerikában él s rendszeresen elláto-
gat városkánkba. Új munkám miatt a
latin-amerikai magyarsággal foglalkozó
könyvek közt kutakodva kerül elém az
arra való utalás, hogy az Almádiban egy-
koron nyilván otthonosan mozgó Kögl
Szeverin könyveket írt! Mire föl Buda-
várában, az Országos Széchényi Könyv-
tárban utánanézek s kiderül, három
munkája szerepel nemzeti könyveshá-
zunk nyilvántartásában:

- Öröm és vigasz – elmélkedések az
egyházi év minden vasárnapjára s fõbb
ünnepeire címû kötetét 1954-ben a Sao
Paulo-i Szent István Egyházközség jelen-
tette meg,

- Magyar Mûhely a Dél Keresztje alatt
címmel 1960-ban a Könyves Kálmán Sza-
badegyetem 1949-1959-es emlékkönyve a
bencés tanár és a szintén veszprémvár-
megyei kötõdésû Kutasi Kovács Lajos szer-
kesztésében látott napvilágot Sao Paulo-ban,

- Magyarok Brazíliában címû könyve
1992-ben Sao Paulo-ban a Könyves Kál-
mán Szabadegyetem kiadásában került ki
a nyomdából.

Az OSZK katalógusából arra is fény
derül, hogy Szeverin atya 1914-ben szü-
letett, ám továbbiakkal a könyvjegyzék
nem szolgál. Hogy a mosonvármegyei
Szentpéteren született s hogy édesapjuk a
falu vegyeskereskedésének mûködteté-
sével gondoskodott a népes – német ajkú
- családról, amelyben hat gyermek ne-
velkedett, Lénárd atyától tudjuk.

Kopár Attila regéli: Kögl Szeverin
többször járt a testvérénél, 1990-ben Lé-
nárd atya aranymiséjén is Almádiban
volt. Azóta nem járt itt, ma már nem él.
Néhány éve halhatott meg. Öccsüket Lé-
nárd taníttatta Bécsben olyan iskolában,
amilyen Magyarországon nem volt. Kül-
kereskedelemmel foglalkozott, õ is Brazí-
liába ment. Lénárd atya házára a pénzt a
Brazíliában élõ két testvér adta.

A dolog kezdett érdekessé válni, rá-
adásul könyvtáramban ráakadtam (persze,

nem volt nehéz, hisz éppen az efféle irodal-
mat hajkurásztam…) az utolsó munkára, a
Magyarok Brazíliában címûre. Ebben a
szerzõ, Szeverin atya - Dr. Kögl J. Szeverin
OSB - így fogalmaz bevezetõjében: A
Magyarok Világszövetsége 1991. decem-
beri rendkívüli közgyûlésen megválasztott
elnökség arra vállalkozott és kapott fel-
hatalmazást, hogy 1992-ben megszervezze
a Magyarok III. Világtalálkozóját. A sao-
pauloi magyarok egyesületeinek a kö-
zössége elhatározta, hogy erre az alkalom-
ra kiadja a braziliai magyarok történetét.
Egyetlen ilyen jellegû munka eddig csak
1938-ban jelent meg. Szerkesztésére a Sao
Pauloi Magyar Könyvtár és Magyar Mú-
zeum õrét bizták meg. Az anyag óriási, az
idõ rövid. Ennek ellenére elvállaltuk a
munkát. Nem igérünk tökéletes eredményt,
mert ezt a jelen körülmények nem engedik
meg, de ennek ellenére szeretnénk a brazi-
liai magyarokról egy rövid, általános és
objektív képet nyújtani.

A Saopauloi Magyar Könyvtár és Ma-
gyar Múzeum õre, Lénárd atyánk bátyja,
Kögl Szeverin bencés szerzetes teljesítet-
te megbízatását s Brazília legnagyobb
magyar közössége, a „tenger-szentpáli”
1992-ben megjelentette munkáját. Az
elsõ fejezetben Régi magyarok címmel az
1922-1947. közti magyar bevándorlási
hullámokkal érkezõket, egyházaikat,
iskoláikat, egyesületeiket, újságjaikat
veszi sorra, majd az Új magyarok címû
részben az 1947-1992. között kiérkezõ
magyarokkal és közösségi vállalkozá-
saikkal foglalkozik. Itt, az Írók, költõk,
tudósok... címû kis adattárban fölsorolja
az ezredvég ismert brazíliai magyar toll-
forgatóit, s nem feledkezhet meg magáról
sem. Érdemes szó szerint idézni ezt a be-
kezdést is: KÖGL SZEVERIN, éveken át
a délamerikai Magyar Hírlap lelki ro-
vatának volt a vezetõje. Sok elmélkedést
írt, „leveleket” jegyeseknek, betegeknek,
öregeknek stb. Önálló kötete „Öröm és
vigasz”, amely a DMH szerkesztõje sze-
rint a magyar kolónia „best-seller”-je
volt. A buzgó bairroi magyar asszonyok-

nak, Csrenkó Néni, (Freguesia), Tschep-
pen Néni, (Ipiranga), Zödi Néni (Moóca),
Pecho Vera (Anastáció), Erzsébet Nõvér
(Belváros) és a DMK kiadóhivatalának
köszönhetõ, hogy az ezer példány néhány
hét alatt elfogyott. Szerkesztette és mások-
kal együtt irta a „Magyar Mûhely a Dél-
keresztje alatt” és „Que deram os Hún-
garos ao Mundo (Mit adtak a magyarok a
világnak) – címû könyveket, amelyek
közül az utóbbi? – ötezer példányban kelt
el. – A Magyar Múzeum alapítója.

Tehát a latin Amerika magyar siker-
könyv-írója járt évtizedeken át Almádiba,
s töltött bizonyára kellemes napokat, he-
teket az Öreghegy oldalában álló Kögl-
házban... Mint annyi mindenre, erre is
utólag derül fény! S nyilván negyedik
köteteként vehetjük számba a portugálul
megjelentetett Mit adtak a magyarok a
világnak címû újabb sikerkönyvét.

Lénárd atyánk nyilván örült, ha békén
hagyják azok, akiknek az volt a dolguk,
hogy elejét vegyék bármiféle föllazítási –
ne adj Isten „klerikális” – kísérletnek.

Lénárd atya december 29-i almádi
temetése után tudjuk meg dr. Horváth
Józseftõl: nagybátyja, Kögl Szeverin 80
évesen, 1994-ben halt meg Sao Paulóban, s
hogy ötévente járt haza az öccsével. Lénárd
atya halála után még egy testvér él itthon,
Horváth Józsefné Kögl Irma, Horváth Jó-
zsef dr. édesanyja, aki súlyos betegsége
miatt nem jöhetett el a temetésre. Õ 1925-
ben született és otthon, Mosonszentpéteren
él. Kögl Károly, aki 1920-ban született, Sao
Paulóban lakik. Õt taníttatta Lénárd atya,
közgazdász-építész vállalkozó a tengerpar-
ti brazil nagyvárosban. Már õ sem lehetett
ott a temetésen Almádiban, az öregség nem
engedte hazajönni.

Lénárd atya hagyatéka nyilván rejteget
Szeverin-köteteket; milyen jó lenne, ha
azokat megszerezhetné… nem létezõ al-
mádi helyismereti gyûjteményünk, egykor
tán mégiscsak megszületõ helytörténeti
múzeumunk!

Mennyi értéket rejt városunk, s milyen
kevesen tudnak róla. S. M.

Drámát fest a norvég festõ:
a vásznán sok megdöbbentõ
sárga-vörös vonagló felhõ,
a sorsokat már elõre sejtõ
a háttérben két sötét alak.
Korlát, tenger az ég alatt,
riasztóak ott a partfalak,
torz sikoly, egy õrült nõ
fejét fogva késve szalad,
hiába voltak az óvó szavak.
…

Kocsmafüstben erjedt csend,
kátránytól szürcsögõ tüdõ,
rossz köhögés és daganat,
sajnálod s áltatod magad.

Mert az önpusztítás a trend:
konyaktól fáradt agyvelõ,
torz, zavarodott gondolat,
a depressziód veled marad.

Sajnálatos, szomorú hepiend:
hajléktalan, semmibe révedõ,
prostik, drogszagú kábulat
és az utca mocska rá ragad.

Bizonytalan jövõ, más a rend:
meg nem született csecsemõ,
vér, betörés, börtönlakat,
baj, tragédia itt is akad.
…

De feladni nem lenne szabad.

(A szerkesztõ megjegyzése: „Sikoly“
címmel alapítottak új lapot a dél-
vidéki fiatal magyar írók.)

Szöllõsi Máté

„A SIKOLY”

c. kép az emberért
Edvard Munch halálának 50.

évfordulójára

Edvard Much: A sikoly
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A vadászat sokak szemében úri mulatság, melyhez a köznépnek maximum hajtóként
volt köze. Sokáig díszlet- és hangulatfokozó elem volt, vagy a kivételezettek
szórakozása. Bár ma sem terjedt el az átlagemberek körében, de tény az, hogy egyre
többen hódolnak e különleges elfoglaltságnak, nemtõl és életkortól függetlenül. Hogy
mi az, ami a vadászat felé húz? Ezt igazán csak vadász érzi és tudja. Talán a természet
szeretete, a friss levegõ, a vad és a vadász között kialakult, sajátos viszony, vagy a
trófea-gyûjtés öröme. Nem tudom. Tény az, hogy a vadászok nem „vérengzõ
gyilkosok”, ahogy azt sokan gondolják, sokkal inkább kedves, jó kedélyû és segítõkész
emberek, akik szívüket-lelküket odaadják azért, hogy hobbijukat ûzhessék. 

S az erdõk, mezõk hangulata két hétre beköltött a Pannóniába. Az elõcsarnokban
Csiszár József, herendi vadászfestõ alkotásai fogadták a betérõket. A képek a maguk
valóságában ábrázolják a természetet, ahogy a lemenõ nap fénye megvilágítja a leg-
elészõ állatot, ahogy a róka kiles odújából, s amint a vaddisznócsorda átvág a havas
ösvényen. A kisterem adott otthont a trófeáknak és kitömött állatoknak, fenyõágakkal
és tölgylevelekkel idézve az erdei hangulatot. Egy vitrinben Seres Erzsébet ajkai

porcelánfestõ
vadászati té-
májú alkotásai
láthatók, a fa-
lakon környék-
beli vadászok
büszkeségei,
melyek a Ba-
kony, Magyar-
ország, Ka-
nada vagy Af-
rika tájairól
származnak.
Máhl Ferenc,
Mohos János,
Németh János,
Tóth Zoltán
Balatonalmá-
diból, Szegedi
László Felsõ-

örsrõl és Újhelyi László Herendrõl hozta el féltve õrzött kincseit és tárta nagyközönség
elé, hogy vadászélete során melyek voltak a legszebb trófeái. 

Az I. Balatonalmádi Vadászati és Trófea Kiállítás az Országos Magyar
Vadászkamara Veszprém megyei szervezete, a Tradeorg Kft., valamint a Pannónia
Kulturális Központ és Könyvtár közös szervezésében valósult meg. A rendezvény
médiatámogatója a Veszprém Televízió, melyek egy kisfilmmel járult hozzá a ren-
dezvény sikeréhez. A nyári õzbak-hívás különleges és ritkán látott módszerét, a
szarvasbõgést és a vaddisznóûzést bemutató képek megidézték az erdõk, mezõk hangu-
latát és bepillantást engedtek a vadászok mindennapjaiba. A kiállítás-megnyitón
közremûködtek a veszprémi Csermák Antal Zeneiskola növendékei, akik vadászkürtön
hívogatták a látogatókat. Baracskai Lajos, az Országos Magyar Vadászkamara
Veszprém megyei szervezetének titkára beszédében kiemelte az ilyen típusú ren-
dezvények fontosságát, hiszen így a vadászat szépségeit mindenki megismerheti. Árvai
István a kiállított vadászfestményeket és a festõ, Csiszár József munkásságát mutatta
be. A trófeák között jelképes szépségversenyt is szerveztek, melynek díjazottjai Csiszár
József által készített emlékplakettet vehettek át. A legjobb vaddisznó agyar Újhelyi
László, a legjobb gímszarvas Tóth Zoltán, a legjobb õzbak pedig Németh János tulaj-
dona. A rendezvény zárásaként, az alkalomhoz illõen szarvasból készült vadpörköltet
és finom, Balaton-felvidéki borokat kóstolhattak a résztvevõk. 

Az I. Balatonalmádi Vadászati és Trófea Kiállítás a hónap végéig volt látható a
Pannóniában. Az elmúlt két hétben jó néhány iskolás és óvodás csoport s rengeteg láto-
gató csodálta meg a nem mindennapi alkotásokat, trófeákat. A rendezvény sikerén fel-
buzdulva jövõ januárban ismét megszervezzük a tárlatot, terveink szerint a vadászat
mellett a horgászattal is kibõvítjük a kínálatot. 

Vincze Eszter

I. Balatonalmádi Vadászati és
Trófea Kiállítás a Pannóniában

„Vadász vagyok, király az én apám,
vadászgatok, királyi birtokán.

Nincs egyebem, fegyverem, golyóm s lovam
lányok elõtt mégis ez jelszavam.

Ha csókjaim feledve a messzi távolba’
Emlékezz olykor-olykor hû vadászodra! 

Vadász vagyok, erdõ az én hazám.
Jó ló viszen úton, s vadak nyomán.

Tavasz ragyog, jõ az est csendesen,
szalonkapár suhan szerelmesen.

Hozzád húz vissza vágyam a messzi távolba’
Emlékezz olykor-olykor hû vadászodra!”

(Vadászhimnusz)

A kultúra nem kézzel fogható, nem is létszükséglet, mégis elenged-
hetetlen ahhoz, hogy mindennapi életünket teljességgel élhessük
meg. Anyagi szükségleteink mellett a szellem táplálása, a kulturális
értékek megõrzése olyan fontos része életünknek, mely nélkül üresek,
szürkék lennének napjaink. 

1823. január 22-én született a számunkra egyik legszebb lírai
alkotás. Kölcsey Ferenc, költõ, író, kritikus, a reformkori irodalom és
költészet egyik legnagyobb alakja ekkor vetette papírra Himnusz címû
költeményét. Ezt ünnepeljük elsõsorban a Magyar Kultúra Napján, s
ez az, ami arra késztet bennünket, hogy ezen a napon egy kicsit job-
ban odafigyeljük és elgondolkodjunk a kultúrával kapcsolatban.  

A Magyar Kultúra Napja nem piros betûs ünnep, sõt, nem is olyan
közismert ünnep, mint bármelyik másik, a naptárban kiemelt nap. Bár
annak ellenére, hogy ez az ünnep nem mérhetõ valamely történelmi
esemény évfordulójához, vagy vallási és társadalmi eseményeinkhez,
mégis lényeges, hogy megemlékezzünk róla. Hiszen ez az egyetlen
olyan nap, amely tényleg a kultúráról, a mûvelõdésrõl, az értékekrõl
szól, talán az egyetlen olyan nap, amely felhívja figyelmünket arra,
hogy emlékeznünk kell évezredes gyökereinkre, hagyományainkra,
nemzeti tudatunkat meghatározó múltunkra. 

Gondoljunk csak arra, hogy magyarságunkat milyen módon
tudtunk megõrizni az évszázadok forgatagában, s értékeinket máig
magunkénak hisszük, valljuk. Döbbenjünk rá arra, hogy mennyi
érték, szellemi és tárgyi alkotás gazdagítja életünk, teszi színesebbé
és gyakran elviselhetõvé napjainkat. Egy-egy kulturális esemény
kapcsán meg-megvillan egy irodalmi vagy mûvészeti alkotás, s arra
figyelmeztet bennünket, hogy ne feledjük el, a szépség és a tudás hata-
lom, mellyel tudni kell élni, s tudni kell megfelelõ formában tovább
adni a következõ generációnak. 

Almádi számára különösen fontos esemény a Magyar Kultúra
Napja, hiszen az a nap a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár
születésnapja is. Két évvel ezelõtt Almádi lakossága ekkor vehette
birtokába a kultúra házát, s azóta – minden gond és nehézség ellenére
– lassan mindenki megszokta és megszerette a Pannóniát. Ez onnan
is látszik, hogy egyre többen látogatnak el hozzánk, akár a klub-
foglalkozások és a szakkörök miatt, akár a könyvtári szolgáltatás vagy
a kulturális rendezvények iránt érdeklõdnek. 

A Magyar Kultúra Napja alkalmából a Pannónia olyan programot
szervezett, melyen a kultúra legkedveltebb területei, az irodalom, a
zene és a színmûvészet kaptak kiemelt szerepet. Vajai Dániel, a Györ-
gyi Dénes Általános Iskola 7. osztályos tanulója tolmácsolásában hall-
hatta a közönség Kölcsey Himnuszát, majd Szelényi Pál mûvészeti író
köszöntötte az ünnepet. Tartalmas és mély gondolatokat fejtegetõ be-
szédében kiemelte, a kultúra a mûvelõdés történetileg létrehozott ja-
vaiból áll. Beletartozik a tudomány, a mûvészet, a jog és az erkölcs,
hogy csak a legfontosabbakat említsük. Az információs forradalom óta
megváltozott a társadalom kultúráról való gondolkodása, kissé torzult
a kép, köszönhetõen az egyre növekvõ ismeretanyagnak, a több csa-
tornából való információáradatnak és a nem mindig megfelelõ útnak,
ahonnan a szellemi javakat gyûjti az ember. Az anyagiasság és a
pénzéhség egyre jobban eluralja mindennapjainkat, melyekbõl lassan
kiszorul a szellem, a magasrendû érték. A mûvelt ember azonban átlát-
ja az értékek hierarchiáját, felfedi a dolgok és jelenségek minõségét. S
ami a legfontosabb, hogy a mûveltség birtoklása segít abban, hogy ne
hagyjuk elveszni az eddig megszokott mûvelõdési módokat, ne veszé-
lyeztessük évezredes kultúránkat, hiszen ezzel történelmileg létrejött
javainkat, értékeinket kockáztatjuk. 

Szelényi Pál beszéde után a zene kapott szerepet. A Magyar-Angol
Tannyelvû Gimnázium két tehetséges tanulója, Felinger Anna és Nagy
Fanni játszott hegedûn, s az elõadott két Mozart darabbal igazán
kellemes hangulatot teremtettek a színpadon. A Pannónia vendége
Balázs Péter, színmûvész volt, aki Almádi kötõdése miatt is szívesen
fogadta a város meghívását. S mivel feleséget is kis városunkból válasz-
tott, fontos volt számára, hogy különleges mûsorral lepje meg közön-
ségét. Önálló estjébõl a legjobb és legérdekesebb részeket válogatta
össze. Mesélt gyermekéveirõl, kamaszkori csínytevéseirõl, melyeket
igazán érdekes volt hallgatni, fõleg annak tudatában, hogy hazánk egyik
legkedveltebb színésze azóta meglett és komoly emberként éli min-
dennapjait. Balázs Péter az irodalom egy-egy remekét is becsempészte
mûsorába, s a komoly és elgondolkodtató történeteket a maga sajátos,
humoros modorában adta át, a közönség legnagyobb örömére.

A kellemes hangulatú délután keretében intézményünk több pályáza-
tot is hirdetett, melyekre már aznap jócskán akadtak jelentkezõk. A pá-
lyázatokról bõvebben szintén az Új Almádi Újságban olvashatnak, de
várjuk Önöket szeretettel a Pannóniában is! Jöjjünk össze minél gyak-
rabban, s a mûvelõdés szépségeivel ne csak a Magyar Kultúra Napján,
hanem az esztendõ minden napján ismerkedjünk, szellemünk épülésére
és saját boldogságunkra! Vincze Eszter

„Isten, áldd meg a magyart…” 

A MAGYAR KULTÚRA
NAPJA A PANNÓNIÁBAN
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Balatonalmádi és a görögök
A Pannónia Kulturális Központban részt vettem egy

Trianon trilógia III. kötetének könyvbemutatóján,
melynek szerzõje Szidiropulosz Archimedesz, a „leg-
nagyobb görög”. Kiderült, hogy gyermekkorában egy
évet a balatonalmádi gyermekotthonban töltött.
Kérdésemre elmesélte, hogy a II. világháború befe-
jezése után Görögország hovatartozását illetõen erõsen
különböztek a vélemények a nép körében. Bulgária
például a keleti blokkhoz került, míg Jugoszlávia nem.
Az ország két táborra szakadt, melynek polgárháború
kitörése volt az eredménye 1946-ban. Ez sok áldozatot
követelt. A hegyekben harcok folytak, sok gyermek
ellátatlan maradt és veszélyeztetetté vált. Ezeket
mentendõ, összegyûjtötték õket, és az akkori szocialista
országok befogadtak gyermekeket, de sok felnõtt

üldözöttet is. Hazánk mindig befogadó és segítõkész
ország volt - miként ezt történelmünk is bizonyítja –,
napjainkban is így van. Így került Magyarországra 3400
görög gyermek és sok felnõtt korú ember is 1948-ban.

Ezen elõzmények után természetesen hazánknak is
némi gondot okozott a menekültek és a gyermekek
elhelyezése. Jó néhányan voltak Budapesten, mert ott
székelt az Antifasiszta Menekülteket Ellátó Központ,
de a mai Beloiamisz nevét viselõ településen is sokan
találtak otthonra. Ezen kívül még nagyon sok helyen
találtak olyan épületeket, kastélyokat, mint például a
fehérvárcsurgói volt Károlyi kastély, vagy a dégi
Festetich kastély, stb., ezeken a helyeken nagy terület
(kastélypark) is rendelkezésre állt. Balatonalmádiban
az egykori Zsófia Gyermek Szanatórium kiválóan alkal-
mas volt a görög menekült gyermekek befogadására: a
háborúban kórházként funkcionált, majd a háború után
a Magyar Állami Szénbányák Gyermeküdülõje lett, és
mivel eleve gyermekeknek épült, megfelelt e célra. A
mûködtetést átvette a budapesti központ. E névbõl szár-
mazott a még sokszor ma is emlegetett AMEK otthon
kifejezés.

A görög menekült gyermekek néhány gondozóval és
tanárral jöttek, de természetesen azonnal szükség volt
magyar nevelõ tanárokra is. Az igazgató Cikutász
Nikosz, görög pedagógus és vele együtt Velovocisz
Vangelis, Kombilasz Grigorisz és a „Micsó” bácsi
voltak görögök. Gondozónõk is jöttek páran, így az
igazgató felesége, Taszula, aki ma is Budapesten él, de
többször megfordul városunkban is. Az almádiak által
jól ismert Toskosz Dimitrisz édesanyja, „Zsófi” mama
és még néhány más személy. Nagyobb lány révén, a
kisebbek felügyeletét ellátta a városunkban megint csak
sokak által ismert – késõbb hazánkban orosz szakos
tanári diplomát szerzett – Becker Lászlóné, sz. Jankula
Szevda. Utóbbi két személy már nincs az élõk sorában,
de Balatonalmádiban vannak eltemetve.

A gyermekek elhelyezése úgy történt, hogy a
fõépületben az étkezés, a tanulás és a szabadidõs
tevékenység folyt, az emeleten a fiúk hálótermei voltak.
Vacsora után a lányok sorakoztak és felmentek néhány
száz méterre a káptalanfüredi domboldalon lévõ
épületbe, ahogy akkor mondták, a felsõ házba, ami
valamikor az Angolkisasszonyok nyaralóépülete volt,
és onnan reggel jöttek vissza a fõépületbe. Különálló
épületben is voltak tantermek, de az épületegyüttes még
külön mûhelyekkel, raktárakkal, pincével, széntároló-
val, jégveremmel is rendelkezett.

A gyermekek természetesen nem egyforma szinten,
de igen hamar megtanulták a magyar nyelvet. Az isko-
lai tanítás magyarul folyt. Bizony egyes fogalmakat
elmagyarázni nem volt egyszerû. Mindenki hivatalosan
görög volt, de akik Görögország macedóniai részérõl
kerültek ide, macedónoknak vallották magukat és a
saját, macedón nevüket használták. Példaként megem-
lítem, mert nagyon sokan ismerték Dimitriszt, aki a
görög nevû Pireusz vendéglõ tulajdonosa lett késõbb.
Osztálynaplóba beírt hivatalos neve Toskosz Dimitrisz,
macedón neve Toskov Mite. Ezek a különbségek azon-
ban legfeljebb a tanárok között okoztak némi zavart,
akiknek amúgy is elég volt birkózni a görög nevekkel
és azokat személyekhez kötni. Sok kedves sztorit
lehetne elmesélni. 

Nagyon szerettek és
tudtak is focizni. Nem kel-
lett csapatokat választani,
mert akkor, az 1954-es foci
vb lázában égett az egész
ország. Amikor elõkerült a
labda, azonnal felálltak a
„puskások”, Puskás Öcsi
szurkolói, a „kocsisok”,
Kocsis Sanyi szurkolói
ellen. Mindkét táborban
hasonló létszámban voltak,
de ha valamelyik csapatba
többen jelentkeztek, akkor
inkább cseréltek és felvált-
va játszottak, de nem álltak
át az ellenfélhez.

Tudni kell, hogy 10 és
20 év közötti tanulókról
van szó, akik iskolába a
tudásszintjüknek megfele-
lõ osztályba jártak, de a
focizásban életkoruknak
megfelelõ társakkal ját-
szottak. Összejött egy jó

képességû ifjúsági focicsapat. Más csapatokkal is
igyekeztünk játszani. Az almádi általános iskolások ki
sem álltak ellenünk, ami a korkülönbségnél fogva ter-
mészetes is volt. Egyszer játszottunk a Zirc-Dudari
Bányász csapatával, és
csak egy góllal kaptunk ki,
viszont Budapesten 8:1-re
vertük az akkor a labda-
rúgással még csak barátko-
zó koreai ifjúsági váloga-
tottat, akik ismerkedtek ha-
zánkkal, és több meccset is
játszottak magyar ifi csa-
patokkal. Hogy a görögök
hogy futballoznak, arra na-
gyon jó példa volt a 2004-es
labdarúgó világbajnokság.

A lányok sokat játszot-
tak egymás közt, szépen
kézimunkáztak, kézilab-
dáztak és szorgalmasan ta-
nultak. A fiúk között fõleg
a matematikában jeleske-
dõk akadtak. Meglepõen
összetartó közösségek vol-
tak. Az árulkodás náluk teljesen ismeretlen volt. Ha
egyikük-másikuk látott is valamit, például valaki
elkötött egy csónakot, vagy a hegyoldalban gyümölcsöt
szedett, persze illegálisan, a jogosan felháborodott
tulajdonos panaszával felkereste az igazgatót, de mikor
kihallgatásra került a sor, mindenki tagadott és senki
nem látott semmit. Amire a szavukat adták, megtartot-
ták. A tanárokat és a felnõtteket is tegezték, mivel
magázni nem tudtak, de nem voltak szemtelenek, és aki
megtalálta velük a hangot,  megszerették és sok mindent
megtettek a kedvéért, kiálltak mellette.

Akik elvégezték az iskolát, elmentek szakmát tanul-
ni, de volt, aki középiskolában folytatta. Így a létszám
– miután utánpótlás természetesen nem volt – mindig
csökkent és magyar állami gondozott gyermekekkel
töltötték fel a helyeket. A lányokat 1955. nyarán
áttelepítették Balatonkenesére, a kizárólag leány
nevelõotthonba, ahol magyar gondozott lányokkal
együtt voltak. A káptalanfüredi épületben pedig nevelõi
lakásokat alakítottak ki, amelyeket aztán bizonyos idõ
eltelte és átalakítások után meg is lehetett venni.

A fiúk a központi épületben maradtak, és ide is jöt-
tek már magyar gyermekek néhányan. Aztán elérkezett

1956. augusztus 27-ike, és a görög gyermekeket
áttelepítették más helyekre. Pár nap volt az átszervezés,
és az AMEK otthon átalakult. Állami Nevelõotthon lett
belõle, magyar gondozott gyermekekkel. Néhány ki-
sebb görög gyermek, vagy akinek voltak szülei, még itt
maradt tanulmányai befejezéséig. A nevelõotthon a
megyei tanács irányítása alatt mûködött, míg majd
1992. augusztus 31-én, 35 évi fennállás után megszûnt.
Évekig üresen állt az épület, majd az enyészeté lett.
Sajnos nem az almádi önkormányzat tulajdona, de álla-
ga miatt a szégyen a miénk. Most bontják, helyesebben
dúlják szét. Sajnálom. Ebbõl az épületbõl indult 50 éves
almádi pályafutásom, és a település szeretete.

Mi lett a görög gyermekekkel? Magasabb szintû
iskolákban továbbtanultak, többen külföldre mentek
szüleik után, voltak, akik hazatelepültek, miután kon-
szolidálódott a helyzet, de sokan telepedtek le
Magyarországon és ma is itt élnek. Van olyan is, aki
Balatonalmádit választotta lakóhelyéül, ide nõsült, ide
kötõdött és telepedett le, mint például Gadzojannisz
Panajotisz, vagy a BSE egykori betonhátvédje,
Krisztianopulosz Janisz, a volt Bauxitkutató Vállalat
dolgozói és a már említett Dimitrisz, akinek a fia is itt
él. Kívánom, hogy érezzék itt nagyon jól magukat, új
hazájukban és a mi szeretett kis városunkban.

Befejezésül megemlítem, hogy a világban szétszóró-
dott és Almádiban néhány évet eltöltött görögök, felnõtt
fejjel is sok szeretettel emlegetik az itt átélt gyer-
mekéveiket, a foci és ping-pong csatákat, a tiltott csó-
nakázásokat és horgászásokat, na meg a többit is.

Nem múlik el év, hogy meg ne látogatna bennünket
valamelyik, akár Athénból, akár Svájcból vagy más-
honnan. Olyan is akad, aki Amerikából, vagy Ausztrá-
liából ír üdvözlõ lapot vagy levelet, és tessék elképzel-
ni, 50 év után még mindig magyarul. Bizony szétszó-
ródtak. Mi, akik tanítottuk õket, már csak páran vagyunk,
akik itt élünk. Horváth Sándor, Balogh Jenõ, Lõrincz
Gyula, Békési Ferencné és Földes Jenõné nyugdíjas
tanárok.

Nem szabad elfelejteni, hogy a görög gyermekek ide-
telepítésével sok embernek adódott munkalehetõség,
mert kb. 240 gyerek kiszolgálása, konyha, mosoda, var-
roda, fûtés, karbantartás, egészségügyi ellátás nélkül
megoldhatatlan lett volna. Nagy segítség volt még,

hogy az itt dolgozók gyermekeinek külön felügyeletet
biztosítottak Balogh Jenõné közremûködésével. Errõl
sokat tudna mesélni még a „mindenes” fõkönyvelõ Gáll
Istvánné, vagy a „sokoldalú” karbantartó Bartus Ernõ.
Sok-sok asszony, akik a konyhán dolgoztak, takarítot-
tak, a gondozónõk, akik varrtak, esti felügyeletet tartot-
tak, ellenõrizték a tisztálkodást, fürdést, stb. Néhányan
közülük még ma is itt élnek köztünk, bár velünk együtt
már nem fiatalok.

Részünkrõl az itt töltött idõ igazi „mélyvíz” volt a
nevelõi pályán, mert feleségemmel akkor 24 évesen,
mindössze két év pedagógiai gyakorlattal 10-20 éves
korú fiúkkal, lányokkal megtalálni a hangot és megállni
a helyünket, nem volt egyszerû. Mivel sikerült, mindig
szívesen gondolunk rá, mert nagyon szép emlékeket
õrzünk, és az idõ különben is minden régi nehézséget
megszépít. Még most is fel tudunk sorolni 20-30 nevet.
Õrzünk néhányukról fényképet is. Osztályokról, csopor-
tokról sajnos nincs fényképünk, mert a fényképezõgép
akkor még ritkaság számba ment, így nekünk sem volt.

E pár sorral kívántam hozzájárulni a helytörténethez
és adózni az itt éveket eltöltõ görögök emlékének.

Földes Jenõ

Így nézett ki az AMEK otthon a görögök beköltözése idején

Ugyanaz az épület bontásra ítélve napjainkban.
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Hét álló esztendeig bolyongott fiatal korában a Balatonon, melynek-majd
följegyzi a história - elsõ yachtosa volt. Ez a kiismerhetetlen víz megbabonázta
õt, egy életre szólóan. Eleinte regényes ifjúkori szerelme vonzotta ide, mely
hét esztendõ leteltével boldogan megoldódott. Õ volt a balatoni bolygó hol-

landi, ki duzzadó vitorlával
süvölt bele a viharba és a
zajos hullámokba. De aki
költészetét figyeli, az észre-
veszi, hogy itt ébredt elõször
költõvé, itt ocsúdott föl benne
a szunnyadó alkotóképesség.
Endrõdi Sándor a veszprémi
és dunántúli ember szûkebb
hazafiságával szerette a Bala-
tont, melyet tengernek kép-
zelt, értette a körötte levõ tá-
jat, mely puhán rajzó vona-
laival, omlatag lankáival, ég-
be sóhajtó jegenyéivel mint-
egy jellemzõje és jelképezõje
a magyar ábrándnak, regé-
nyességnek és mélaságnak.
Andalító esték vannak itt és
arany reggelek, mikor egé-
szebbnek, magyarabbnak
érezhetjük magunkat. Körü-
löttük a színek legyezõje
majdnem napkeleti pompá-
ban ragyog. Az, aki nem járt
itt, nem élt huzamosabban e

partokon, könyvbõl, vagy mások elmondásából semmiképp sem alkothat
magának fogalmat a magyar palettáról, az almazöld égrõl, mely alatt mályva,
vagy ibolyahullámok türemlenek, a nap rózsaszín születésérõl, bíbor haláláról
és küllõsen sugárzó pompájáról, az éjszakák kék csendjérõl, a holdas esték
zöld költészetérõl, vagy a viharokról, melyek szederjes hullafoltokat rajzol-
nak az égre, a tarjagos, pala- vagy májszín fellegek közé. A gazdaság zavara
fogadta a szemlélõt. Újfajta romantika keletkezett ezeken a partokon,
melyeket Csokonai Vitéz Mihály és a Kisfaludy testvérek szenteltek meg.

Endrõdi Sándor (Veszprém, 1850-1920) költõ és író. Alsóörsön volt
nyaralója.

Kosztolányi Dezsõ (Szabadka, 1885-Budapest 1936) költõ, író, a nyugat
elsõ generációjának egyik kiemelkedõ alakja.

Kosztolányi Dezsõ

Endrõdi Sándor
(részlet)

Veszprémben fölavatták Endrõdi Sándor szob-
rát. Felvételünkön a mellszobor elõtt az al-
kotó, Raffay Béla.

Mindennapi szóhasználatunkban gyakori a nagyon határozószó. Értelem-
szerûen ad nyomatékot az utána következõ szónak. Mind a jót, mind a rosszat
megerõsíti: nagyon jó; nagyon rossz.

Bár ez egyszerû, szép és kifejezõ, a diáknyelv messze elkerüli. Hogy mit
mondanak helyette? Nos, ez változó; a mindennapi divat szerint terjed el más
és más szó.

Valamikor a háború után terjedt el a nem éppen szalonképes állati szó
használata, amikor minden állati jó, vagy éppen állati rossz volt. De lehetett
valaki állati buta, netán állati okos is.

Állati okos? Sokáig nem tetszhetett ez a diáknak sem, mert akadt valami
találóbb a jó fej kifejezésére. Ez akkor került a felszínre, amikor a mezõgaz-
daságban nagy változást hozott a téeszesítés, azaz amikor a nagyüzemi ter-
meléshez modernebb gépek kellettek. Így lett a diákok nyelvében a mindent
tudó, állati okos kifejezésére a modern idõk új jelzõje, az észkombájn. 

De visszatérve az eredeti határozószónkhoz, említenünk kell a következõ
szinonimát, a tök szót, így lett most már minden tök jó (sõt, egybeírva: tökjó),
tökszép, tökrossz stb. (Érdekes, hogy ebben az áramlatban a korábban használt
tökfej kifejezés már elvesztette a népszerûségét.)

Bár ez a nem túl szerencsés szó a felnõttek nyelvhasználatában alig hall-
ható, a diáknyelvben mégis polgárjogot nyert, hiszen – olvasom – egykor az
általános iskolások számára „Tök jó futam” címen diákmozgalom is indult.

Nem tudok örülni a szó már-már hivatalos használatának, pláne nép-
szerûsítésének, de az idõ majd ezt is kiveti, és jön helyette valami egészen más,
talán szebb, ami még gazdagíthatja is a nyelvünket.

Láng Miklós

Anyanyelvi rovat

Csak nyelvelgetek…
A nagyon jótól – a tökjóig…

Körmendi Lajos:

Telefax a Megváltónak
(Részlet a közelmúltban elhunyt, városunkhoz is kötõdõ József

Attila-díjas író fõmûvébõl.)
Cica, iromból

Arról, hogy meddig beszélünk a macskáról,
s mettõl emberrõl?

Gyermekeim kedvence egy iromba
kismacska. Gyönyörû, kedves, játékos
kölyökállat.

- Anya! Mibõl van az iromba cica?
–kérdezi a macska kicsike gazdája, IV.
Louis.

- Hm. Szerinted mibõl?
- Iromból.
Ez eléggé logikus annak a számára,

aki legalább csekélyke képzelõerõvel
bír. Ez az iromból készült iromba cica
egy kisvárosi kertes házban éldegél
gondtalanul, néha elalszik a locsoló-
kannában, néha játszik a lurkókkal,
netán szöcskékkel, sõt még darazsakkal
is. Ez utóbbi, s fölöttébb veszélyesnek
tartott lények miatt IV. Louis attól fél, hogy a macskának nagy bumzli orra lesz,
ha megcsípik a darazsak. De ilyesféle baj nem történt. Még az is csak halvány
árnyékot vetett erre a boldog idõszakra, hogy a kismacska ikertestvérét, aki
egyébként szintén iromból készült, és akivel együtt éldegéltek az említett portán,
az egyik, szépnek egyeltalán nem nevezhetõ napon, valaki elcsalta, elvitte, ellop-
ta...

És most a másik macskát is. IV. Louis és V. Julia szomorkodik, és azon
tanakodik, hová lett a kedvencük. Biztosan kóborol valahol az utcákon, itt egy
ember, ott egy kutya ûzi odébb, egyre távolabb kerül a lakóhelyétõl, ismeretlen,
fenyegetõ környezet veszi körül, nincs aki, megetesse, megsimogassa, aki megvé-
dené a gyenge kis állatot. És jön az õsz, a tél, a goromba idõ. Mi lesz vele?

Mostanában egyre sûrûbben gondolnak erre a kismacskára, talán azért is, mert
egyre több kivert kutyát, kóbor macskát, otthontalan embert látok. Ez utóbbiak
közül jó néhány talán nem saját hibájából lett kivetett. Talán valamikor õket is
szerette egy-két kisgyerek, de a sors úgy hozta, hogy utcára kerültek, család, fedél
nélkül. És jön az õsz, a tél, a goromba idõ. S itt egy ember, ott egy kutya ûzi õket
egykori szeretteiktõl egyre távolabb.

(Jegyzém 1990. szeptember havának 11-dik napján)

Idõcsábítás
Beszély a félelemrõl és a simogatásról,

avagy miféle verést kért IV. Louis
1990. november havának 27-dik napján

Egyszer volt, hol nem volt, de még idõcsábítás elõtt, volt egyszer egy nap. A
mai. Ezen a szeretem, másoknak talán nemszeretem napon a négyesztendõs IV.
Louis éppen olyan volt, mint más szeretem nemszeretem napokon szokott lenni.
Tehát kíváncsi.

- Neked miért van szakállad? – fordult III. Louishoz, azaz hozzám.
- Mert kinõtt.
- Nekem is lesz?
- Igen.
- És most hol van az én szakállam?
- Mit gondolsz?
- Benne.
- Miben?
- Ebben - mutatja IV. Louis az állát.
Ha már ilyen szõrözõsen kezdõdött ez a nap, úgy is folytatódik. Belépünk a

figaróhoz, ahol a fodrásznõ éppen egy férfi haját fújatja egy hatalmas hajszárító-
val. IV. Louis is, aki idegenkedik minden gyanús szerkentyûtõl, elpityeredik.

- Ugye, nekem nem porszívózzák ki a hajamat?
Hazafelé egy kisteherautó mellett haladunk el, melyrõl hiányzott a ponyva.
- Ennek a roncsderbinek nincs pongyolája? – mutatja az ütött-kopott jármûvet.
Estefelé már a Mikulás lett a téma, s mindaz, amit majd hoz.
- Anya, te verjél majd meg a virgáccsal, mert a Mikulástól én betojok! – rebegi

a máskor nagyszájú kis fickó.
Már csaknem eltelt ez a szeretem, nemszeretem nap, de IV. Louis még eln-

evezett egy Kinga nevû lányt Bekakingának, megnézett a tévében néhány
pucérkodó lányt, harsányan hívott engem is, hogy nézzem meg a tyúkicákat, majd
cinkosan megkérdezte.

- Te is megtyúkicáznád õket?
Aztán lefeküdt. Odabújt az anyjához, IV. Juliához, és az iránt érdeklõdött, hogy

az embereknek miért éppen két keze van, az a kettõ miért éppen a vállából nõ ki,
s vajon az embernek azért lett keze, hogy legyen mit zsebre dugni, s egyáltalán,
mire való a kéz?... Végül elaludt, utoljára még azt suttogta.

- Anya, simogassál!
Én, pedig egészen addig töprengtem azon, hogy vajon mire való az ember keze

(munkára, simogatásra...), míg egy új szeretem, nemszeretem nap kezdõdött.

Képünkön balról Kalász Márton, 
jobbról Körmendi Lajos



10 2005 - FEBRUÁR

„Békesség nektek” (János evangéliuma 20,19)

ÁLDÁS - BÉKESSÉG
Mi, almádi reformátusok

Beszámoló a 2004. évrõl
Január a számvetések hónapja. Ekkor visszatek-

intünk az elmúlt esztendõre és azt értékelve tekin-
tünk elõre. Ezt tettük gyülekezetünkben is. 

Örömmel tapasztaljuk, hogy egyre pezsgõbb az
élet. Téli idõszakban is tele van a templomunk,
nyáron pedig a gyülekezeti teremben és a templom
elõtti téren is sokan hallgatják Isten Igéjét. Kü-
lönösen hálásak vagyunk azért az Úrnak, hogy
egyre több fiatal jár templomunkba a 20-40 éves
korosztályból, akik az istentisztelet után még együtt
maradnak, beszélgetnek, otthonuknak érzik a
gyülekezetet. Többen közülük itt találtak hívõ párra
is, ezért áldjuk az Istent. A hétközi ifjúsági órák
mellett átlagban kéthavonta „felnõtt ifi” hétvégéket
is tartottunk gyülekezeti centrumunkban, itt alvás-
sal. Ezeken az alkalmakon kerülünk igazán közel
egymáshoz; az Ige tanulmányozása, a közös ének-
lés és imádság, a filmklubok, a tabuk nélküli õszin-
te beszélgetések, kirándulások, fõzések mind-mind
elmélyítik kapcsolatunkat. Ez a közösség a szil-
vesztert is együtt töltötte a templom tetõterében. Az
alkalmakról gazdag képanyaggal szemléltetett
részletes beszámoló olvasható az interneten is, a
www.balatonalmadiifi.freeweb.hu oldalon. 

Az ifi összejövetelek szerves része a gyülekezeti
filmklub, amelyre mindenkit szeretettel várunk, az
elsõ félévi idõpontokat a következõ számban kö-
zöljük. A múlt esztendõ filmjei (Dollárpapa, Ama-
deus, Régi idõk focija, Talpalatnyi föld) közül
különösen az Amadeus c. alkotás késztetett ben-
nünket beszélgetésre. Számos kérdést feszegetett a
film, és miközben nyíltan megbeszéltük ezeket,
Isten Igéjének válaszát is meghallottuk.

Gyülekezetünk a nyaralókkal is személyes
kapcsolatot szeretne kialakítani. Elsõsorban azokra
gondolunk, akik nem állandó lakosok ugyan almá-
diban, de ingatlannal rendelkeznek a városban,
vagy egyéb okok miatt nyaranta rendszeresen meg-
jelennek a gyülekezetünkben. Közöttük olyanok is
vannak, akik csak a telet töltik lakásukban, egyéb-
ként pedig Almádiban érzik jól magukat. Egyszó-
val a „nyaralók” oszlopos tagjai gyülekezetünknek.
Tavaly számba vettük õket és az idén, augusztus
elsõ szombatján megrendezzük a „BALATONAL-
MÁDI REFORMÁTUS NYARALÓK TALÁL-
KOZÓJÁT”. Az együttlét célja, hogy kapcsolatunk
még személyesebb legyen, õk is megismerjék
egymást, és még inkább lelki otthonuknak tekint-
sék a gyülekezetet. Itt említem meg, hogy kedves
nyaraló híveink egyike, Dr. Hamar Péter ny. refor-
mátus lelkész tavaly év elején költözött el Urához.
Élõ reménységgel emlékezünk Rá!

Ha már a nyárnál tartunk, arról is szólok, hogy
Balatonalmádiban (és Balatonfûzfõn is) a gyülkezeti
centrumban más gyülekezetek hittanosait, fiatal-
jait fogadjuk. Ez nem kis megterhelést jelent a
parókián lakóknak, de gyülekezetünk fenntartása és
a kölcsönök visszafizetése miatt erre szükségünk van. 

Az elmúlt esztendõ szeptemberétõl elkezdtük
felépíteni balatonfûzfõi lelki otthonunkat is.
Mivel az almádi és a fûzfõi református gyülekezet
egy „test”, ezért errõl is szólnom kell. A régi, temp-
lom melletti parókiát szinte teljesen elbontottuk és
kétszeresére bõvítve, a tetõteret is beépítve több-
funkciós, többlakásos épületet álmodtunk meg,
amelynek alsó szintje - reménység szerint - június
közepére készen lesz. Jelenleg az új tetõ cserepe-
zése folyik. Az épület nemcsak a fûzfõi gyülekezet-
nek, hanem a balatonalmádi felnõtt ifiknek is lelki
otthona lehet, emellett számos közös rendezvényt
fogunk ott tartani. Az új épület, a templom mellé
épült alvóházakkal együtt, egyben a Veszprémi
Református Egyházmegye Konferenciaközpontja
is. Ez az úgynevezett Református Ébredés Tábor
majdnem 15 éve épül, nyaranta mindig telt házzal
üzemel. Most az új épületben a téli konferenciákra
is lehetõség nyílik. A beruházás kedvezményes zsi-
nati hitelbõl és építési segélybõl valósul meg, a
gyülekezeti tagoktól erre nem kértünk adományt.
Bízunk abban, hogy az épület elkészülte meglendíti
az ottani gyülekezeti életet, ahogy ez Almádiban is
történt. Számos tervünk van ezzel kapcsolatban,
hogy az új épület kínálta lehetõségeket kellõképpen

kihasználjuk. Ezután a fûzfõi templom renoválása
következne, de a tobruki ökumenikus kápolna épí-
tésének elõkészítését és gyártelepi református
imaház megépítését is tervezzük.

Nagy áldás volt az elmúlt esztendõben új orgo-
nánk megvásárlása, szintén a zsinati hitelbõl, me-
lyet öt éve alatt kell visszafizetni. Köszönjük mind-
azoknak, akik adományoztak a hangszerre.
Augusztus 7-én Kosóczki Tamás orgonamûvész
mutatta be új hangszerünket, Solymosi Péter trom-
bitamûvész közremûködésével. Ekkor döbbentünk
meg igazán, hogy mi mindent tud ez a digitális
hangszer, ha szakavatott kezekbe kerül. Többen a
sípokat keresték a koncert után. Az orgonairodalom
bármely mûve méltóképpen megszólaltatható ezen
a hangszeren, ugyanakkor istentiszteleti ének-
lésünk is szebb lehet általa. A koncertrõl kiváló
minõségû CD is készült.

Hittanosaink számára, a heti rendszeres hit-
tanórák mellett évente kétszer szervezünk hittanos
napokat számos hitmélyítõ és játékos programmal.
Így volt ez az elmúlt esztendõben is. A gyermekek
nagy örömmel vesznek részt ezeken az alkalmakon.
Az idén szintén tavasszal és adventban szervezünk
hittanos-napokat. Gyülekezetünkben a 8. osztá-
lyosok konfirmációja mellett évek óta gyakorlat,
hogy virágvasárnap felnõtt-keresztelõre és felnõt-
tek konfirmációjára gyûlünk egybe. Tavaly április
4-én Deák Dániel, Gábor András, Nagy Mária,
Orsolics Péter, Varga László Levente és Verebics
Mónika tettek hitvallást és fogadalmat. Az idei
alkalomra szintén 8 felnõtt készül, akik önként
jelentkezve keresték gyülekezetünket. Továbbra is
tartjuk a kapcsolatot a Pápai Református Gimná-
ziummal. Minden évben átlagban hat diákot
küldünk az Intézménybe. Sajnos a tavalyi felvételin
igen magas volt a ponthatár, így értékes fiatalok
nem nyertek felvételt a Gimnáziumba, bízunk
azonban abban, hogy a pótlistáról még többen be-
kerülhetnek közülük is.

Végezetül tõmondatokban szeretnék még né-
hány egyéb eseményrõl szólni. A heti rendszeres
alkalmak mellett tavaly is megtartottuk az öku-
menikus imahetet, megtörténtek a zárszámadó
presbiteri gyûlések, az egyházlátogatások, gondno-
ki konferenciák, egyházmegyei, egyházkerületi
közgyûlések. Április 25-én az Újpesti Belsõvárosi
Református Egyházközség (testvér-gyülekeze-
tünk) küldöttsége látogatott meg minket. A Bolla
Ferenc Alapítvány tavaly is eredményesen mûkö-
dött, advent negyedik vasárnapján átadtuk a refor-
mátus gimnáziumokban tanuló hittanosainknak a
pályázati díjat.

A Balatonalmádi Református Gyülekezet min-
denkit nyitott és õszinte szeretettel vár. Itt Jézus
Krisztust, az Evangéliumot hirdetjük, azt az Élõ
Igét, amelyre ma különösképpen szükségünk van.
És mivel Krisztus áll szolgálatunk középpontjában,
ezért személyes, õszinte, szeretettel teli kapcsolatra
törekszünk mindenkivel. A közeljövõben erre még
jobban oda akarunk figyelni. Tolakodás nélkül, a
szeretet gyengédségével számon szeretnénk tartani
mindenkit, aki csak egy kicsit is lelki otthonának
érzi közösségünket, akár idõs, akár fiatal; akár
helybeli, akár nyaraló; akár megkeresztelt, akár
megkereszteletlen; akár hívõ, akár csak keresõ is
legyen az illetõ: itt mindig nyitott ajtókat talál.
Tavaly adventben elkezdtünk egy újabb gyakorla-
tot. Kéthavonta, istentisztelet után szeretet-vendég-
séget tartunk, hogy még személyesebben megis-
merjük egymást, és kötetlenül is el tudjunk beszél-
getni egymással. A fiatalok istentiszteletrõl isten-
tiszteletre gyakorolják ezt, sok-sok áldás kísére-
tében. A lelkipásztor igyekszik készséggel bármi-
kor bárki számára rendelkezésre állni. Ezúton is
elnézést kér azoktól, akiket esetleg valamivel meg-
bántott volna. Ez soha nem szándékos. Köszönet az
önkormányzatnak, hogy városunkban fontosnak
tartja és támogatja munkánkat, és hálás köszönet
mindazoknak, akik imádságukkal, szeretettükkel,
jelenlétükkel, áldozat-hozatalukkal mellettünk
vannak. „Uram, kihez mehetnénk? Örök élet
beszéde van nálad!” (Jn 6, 68).

Steinbach József, református lelkész

Hol legyen a mi
Kálváriánk?

Mit is jelent ez a szó, hogy kálvária? Keresztutat jelent. Jelenti azt
a gyötrelmes, kínokkal teli utat, amit Jézus Krisztus végigjárt elfo-
gatásától a keresztre feszítéséig. De azt is szoktuk mondani, hogy „ez
az én kálváriám”, „végig kellett járnom egy egész kálváriát”. Igen,
mert mindannyiunk életébe elõbb-utóbb belép a szenvedés.
Szenvedhetünk szeretteinkben és szeretteinkkel: gyermekeinkben,
unokáinkban, szüleinkben, nagyszüleinkben, házastársunkban, ha
bajban vannak. Szenvedhetünk mások, munkatársak, szomszédok,
rokonok gonoszsága miatt. Szenvedhetünk önmagunk miatt is:
önzésünk, sértettségünk, gyûlöletünk stb. miatt. A szenvedés örök,
örök a kálváriajárás. 

Ezért állítottak régen min-
den faluban kálváriát. Egy
domboldalra, a faluszélre,
ahol a faluból és a földekrõl is
jól lehetett látni. Mert az
embernek jó arra gondolnia,
hogy nincs egyedül szenve-
désével. Minden ember mel-
lett ott áll Jézus, még akkor is,
ha nem is tud róla. Rajtunk múlik, terheinkbõl adunk-e át Neki.

A kálvária Krisztus szenvedésének állomásaira emlékeztet, a
domb a Golgotát jelképezi, melynek tetején ott áll a kereszt
emlékeztetve Jézus kereszthalálára. A kálvária egyes stációi az elmé-
lyültebb imát segítik, amikor átélheti, végigelmélkedheti a hívõ Jézus
szenvedéstörténetét, közben leteheti a maga fájdalmát, megpihenhet.

Balatonalmádiban állt már egy kálvária, melyet Óvári-kálváriának
is neveztek. Biztos adatok nincsenek róla, az azonban bizonyos, hogy
1934-ben már állt. A volt angolkisasszony üdülõ mellett a dom-
boldalba építették. Mára csak romjai maradtak meg.

Felmerült a gondolat, hogy újra kellene Balatonalmádiban
kálváriát állítani. A kérdés csak az, hogy hová? Ezúton kérünk min-
den kedves olvasót, hogy ötleteit ossza meg velünk és jutassa el az Új
Almádi Újság szerkesztõségébe.

Gondolatébresztõnek érdemes átlátogatni Paloznakra, ahol nemré-
gen állítottak igen szép kálváriát, melyet Márffy István grafikus ter-
vezett. Kirándulásnak sem rossz átsétálni a gyönyörûen felújított kis
faluba, a Balaton-felvidék egyik gyöngyszemébe.

A balatonalmádi kálvária tervezésére is Márffy Istvánt szeretnénk
felkérni, és a szükséges anyagiakat nagylelkû adakozóktól várjuk
majd. Már csak egy kérdés van: hol legyen a kálvária?

Szabó Kalliopé

„A hajdanvolt ember el-, kiénekelte magából a fájdalmat, magából
és környezetébõl a rontó szellem hatalmát, s helyét fészkelte lelkében
az örömnek.”

A zene lélek- és tudatformáló hatása évezredek óta ismert. Gyógyító
erejét ma már a lélekgyógyászatban is használják. Az ének, a muzsika
ünnepet varázsol, felemel, megtisztít, s helyet készít a jónak.
Felbecsülhetetlen az ereje, mert az emberi lelket ott szólítja meg, ahol
a szónak már nincs hatalma. De vajon hallottunk-e a zeneromboló,
pusztító, lélekölõ, arctalanná, kiüresedetté züllesztõ hatásáról?
Mindent eláraszt a zenei környezetszennyezés: beférkõzik otthonaink-
ba, intézményeinkbe, iskoláinkba, hogy kiszolgálja a mindent leigázni
akaró fogyasztói társadalmat, mely nem kíméli gyermekeinket sem. 

A kisgyermek még ösztönösen fogékony az értékre, vetné ki
magából mindazt, ami silány. Lába, karja, szíve mozdul, ha igaz
muzsikát hall, vagy édesanyja lelkébõl énekel neki. De élményre
szomjas természete hamar behódol annak, amit kap, s ez a felelõsség
a miénk: szülõké, nevelõké, a gyermekeinkrõl felelõsen gondolkodó
felnõtt társadalomé. Kinek jutna eszébe gyermekét pocsolyából itat-
ni, moslékkal etetni, és hogyan vélekednénk az ilyen szülõrõl? Pedig
ahogy a szennyezett étel a testet betegíti, az ilyen zene –minden túlzás
nélkül- a lelket öli meg. A régi farsang tisztelet volt. A dal, a tánc, a
mulatság, az alakoskodás megszabadította az embert a benne lobogó
kívánságaitól, és a közösséget a felgyülemlett feszültségtõl, hogy
hamvazószedán a nagyböjt testet hûtõ, lelket edzõ hajnalára virrad-
janak. Mi marad mindebbõl, ha a természet törvényeit s az igazi
értékeket figyelmen kívül hagyjuk, ha száz decibellel üvöltõ – a hal-
lásban és az idegrendszerben maradandó károsodást okozó – mocs-
kos szövegû, emberi lelket alacsonyító borzalom (mely nem méltó a
szóra: zene) hatásáta fiataljaink magukból kivetkõzve tombolnak.
Nem tisztulat, hanem üresség, nihil. Az így kiürült lelkekbe azután
betódul az agresszió, a szeretetlenség, a rombolás.

Hagyományaink lényege, hogy megélésükkel évrõl évre részesei
lehetünk a teljeségnek, az év körforgásában párhuzamokat,
kapaszkodókat találva saját életünkre, melyek segítségével összhang-
ba kerülhetünk magunkkal, s a teremtett világgal. A mi feladatunk
megõrizni azt a harmóniát, mely a teljességhez oly közelálló gyer-
meki lelkeket áthatja.

Nádasné Varga Katalin  
(Idézetek: Molnár V. József: Egész –ség.

Melius Alapítvány, Pécs, 1995.)

„Fényt varázsló ének”
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A magyar kultúra napja alkalmából a Vörösberényi Horváth József Honismereti Kör
vendége Bánhegyi Miksa bencés szerzetes irodalomtörténész, a Pannonhalmi Fõapátság
könyvtárának vezetõje volt. Elõadását megelõzõen Dr. Kardos Józsefné, a kör vezetõ-
je utalt arra, hogy 2 éve az iskolában emléktáblát állítottak a Himnusz költõjének, ezt
követõen pedig röviden ismertette elõadónk gazdag életútját.

Bánhegyi atya a kultúra ecsetelésével kezdte elõadását. Mint mondta, nem csak a magas
kultúra a kultúra. Tágabb értelemben két szintet jelöl, kultuszt, amellyel maga a szó egy-
gyökerû, és az emberi (vallásos) kultúra szintjét. Utóbbi utat jelent a természetes léthez.

Ezek után felvetette a kérdést: van-e több kultúra? Egy van – válaszolta -, de az
többféle és sokszínû, nem a gyökereitõl elszakadt, hanem a tanult emberé. Az európai
kultúra a zsidó-keresztény kultúra, amely kettõs gyökerû, antik (görög, római) és
keresztény-zsidó eredetû. De ehhez hozzá kell vennünk népünk nomád kultúráját is.
Hogy az egyes kultúrák térben és idõben egyaránt elfedik egymást, azt jól mutatja a
római jog máig tartó hatása, vagy a hellenizmus „globalizációja”. Szent Ágoston vagy
Nagy Szent Gergely például a szónoklattanban Ciceróhoz nyúlt vissza.

A bencésekre, tulajdonképpeni fõtárgyára térve Bánhegyi atya a kultúraterjesztõ
bencésekrõl szólva a Szent Benedek által az ötszázhuszas-harmincas években Monte
Casinóban alakított kolostorral kezdte beszámolóját. Hangsúlyozta, hogy Benedek nem
rendet alapított, hanem közösséget teremtett, melyhez híres reguláit írta. Eközben ter-
mészetesen könyvtárat alapított kéziratos könyvekbõl, több ezer órás felolvasásokat tar-
tott, és nagyböjtben minden szerzetes kapott egy könyvet „gondozásra”. A nagy római
birodalom pusztulásakor a germán törzsek lepték el a területet, akiknek nem volt írásos
kultúrájuk, így ebben az idõszakban az értékmegõrzés volt a bencések legfõbb feladata.

Az V. és VI. században kétféle irányban is megindult a tevékenység. Egyrészt a mind-
máig eleven oktatás elterjesztésében, másrészt pedig a missziói munka elkezdésében,
jelesül az angol misszió elindításában. Az idõközben szaporodó kolostorokban folyó
oktatás belsõ és külsõ iskolákra tagozódott, az egyikben a szerzeteseket, a külsõkben
pedig a „világiakat” oktatták. Olykor az a vád érte a bencéseket, hogy kiirtották az antik
kultúrát. Bánhegyi Miksa ezt – történeti tényekkel igazolva – azzal cáfolta, hogy, nyom-
da nem lévén,  ebben az idõben minden szellemi terméket a kolostorokban másoltak.

A bencések kultúrája a X. században találkozott a magyar kultúrával, mely utóbbi –
az írásbeliség kivételével – igen magas fokú volt. 996. körül kolostort alapítottak
Pannonhalmán. Hogy ki volt az elsõ apát, arra nézve nincs pontos adat. Ezt követõen a
bencések csakhamar megtelepedtek Zalaváron, Tihanyban és Monostorapátiban is.
Természetszerûen nem voltak magyarok, és latin nyelvû írásos kultúrával rendelkeztek,
de nem nyomták el a magyar kultúrát. Hogy ez mennyire így van, egyebek mellett az
1055-bõl származó Tihanyi Alapító Levél is bizonyítja, amelyben már jelentõs mennyi-
ségû magyar szó és jel található. Megjelenik az elsõ magyar nyelvû vers, a Halotti
Beszéd, s szaporodnak a pannonhalmai fordítások és másolások.

De tárgyiakban is szaporodnak a közös kultúra emlékei. A jáki templom épületdíszítõ
szobrait ugyanaz a kõfaragó mester készítette, mint aki a reims-i székesegyházét, s a
magyarságot ugyancsak a bencések késztették fel a mezõgazdasági kultúra mûvelésére.

1240. körül Pannonhalmán levéltár alakul, amely az eddigi tevékenység mellett afféle
közjegyzõséggé alakul, mivel hiteles helyként oklevélmásolatokkal s egyéb „szolgál-
tatásokkal” áll a közösség rendelkezésére.

A tatárjárás csakúgy nagy pusztítást okozott, mint a késõbbiek. Ugyancsak itt
mûködött Boros apát, aki végigjárta a háborúkat, és Itáliát is több ízben. A XIV. és XV.
században eljött a kiskirályok áldatlan uralma s vele a kulturális hanyatlás. 1500. körül
reformok következnek, 1514-ben létrejön a magyarországi bencés kongregáció. 1526.
a magyarországi bencés kultúra számára is mélypont, csaknem mindent elsöpör egészen
1639-ig, amikor visszaállítják Pannonhalmát, majd Tihanyt is (1707). Kialakul a Jézus
szíve kultusz, és magyar szentek is megjelennek. Tihanyban tudományos mûhely alakul.

Pannonhalmán 1674-ben oktatás indul, mely mind a mai napig tart.
A XVIII. század legemlékezetesebb emléke két ének, amelyek Pannonhalmán és

Gyõrben keletkeztek. Itt másolták a Boldogasszony anyánk és a Hol vagy magyarok
tündöklõ csillaga címû énekeket, amelyek egyazon szerzõtõl származnak.

A bencés szerzetesség immár nemzetközi „összetételû”, szlovák, német és magyar
nemzetiségû. A magyar történelem „logikája” újból válságot hoz: 1786-ban II. József
feloszlatja a rendet, a pannonhalmi könyvtárat is elviszik, de 1702-ben visszajöhetnek.
Ettõl kezdve van újraindulás, különösen a lelkipásztorkodás és oktatás terén.

A bencések máig tartó tevékenysége egyebek mellett a gimnázium terén, kiadványok
szerkesztésében, könyvtárfejlesztésben, a gregorián ének hiteles ápolásában nyilvánul
meg. Kiterjedt munkásságukat hadd szemléltessük végül néhány felsorolásával, akik mind
bencés papok voltak: Czuczor Gergely, Rómer Flóris, Klemm Antal, Réthelyi Prikkel
Marián, Kovács Márk, Lovas Elemér, Radó Polikárp, Rezek Román, Szigeti Kilián.

Szelényi Pál

A bencések kultúrájaFebruár egyházi ünnepei
Gyertyaszentelõ Boldogasszony

Február 2. Gyertyaszentelõ Boldogasszony,
Urunk bemutatásának ünnepe. Az ünnep
zsidó hagyományban gyökerezik, amely
szerint az elsõszülött fiúgyermek Istené, neki
kell felajánlani. Ezért a szülés utáni 8. napon
körülmetélték a csecsemõt, és aztán, az anya
tisztulási idejét követõen, bemutatták az
Úrnak a templomban. Ezt tette boldog
büszkeséggel az újdonsült kismama Mária, és
férje, Szent József is Jeruzsálemben.

Legnagyobb megdöbbenésükre egy öreg-
ember, Simeon, az Úr embere ment oda hozzájuk a templomban, akinek az Úr
megígérte, hogy nem hal meg addig, míg nem látja a Megváltót. Karjaiba ölelte a
Kisdedet és jövendölt Máriának: „Íme, sokak romlására és feltámadására lesz õ
Izraelben; jel lesz, melynek ellene mondanak – és a te lelkedet tõr járja át -, hogy nyil-
vánosságra jussanak sok szív gondolatai.” Lk.2, 34-35. 

A 6. század óta ünnepli az egyház Urunk bemutatását, és ezen a napon gyertyát szen-
telnek. Úgy áradjon szét bennünk a fény, miként a szentelt gyertya fénye. Mikor meg-
gyújtjuk a szentelt gyertyákat, gondoljunk azokra az édesanyákra, akik most részesül-
tek abban a hatalmas csodában, hogy gyermekük született.
Szent Balázs püspök, vértanú

A 4. század elején élt Szebaszte városában. Püspökké választása után a városon kívüli
barlangban élt remeteségben, vadállatok (oroszlánok, medvék, farkasok, tigrisek) tár-
saságában. Ide járt ki hozzá a környék népe tanácsért, imáért. Sok csoda történt imái
hatására. Egyik legnevezetesebb, mikor egy halszálkától fuldokló kisfiút mentett meg.
Egyik asszony gyertyát hozott neki ajándékba, amit Balázs püspök megáldott és a gyer-
tyák évenkénti felajánlását különleges áldásával kötötte egybe. Ezért mindmáig imád-
kozik az egyház a hívek fölött Szent Balázs napján, kérve a védelmet fõként a torokbaj
és más betegségek ellen

A keresztényüldözés õt sem kerülte el. Vízbe akarták fojtani, de õ megáldotta a kis
tavat és besétált a vízen járva a közepéig, majd felszólította az üldözõit, hogy saját
isteneikhez imádkozva kövessék õt. Ezt meg is próbálták, így 65-en fulladtak vízbe.
Ezek után, mivel nem volt humorérzéke bíráinak, lefejezték.
Hamvazószerda

A farsangi idõszak utolsó napja húshagyókedd, és a nagyböjt elsõ napja hamvazósz-
erda. Ekkor kezdünk el készülni a legfõbb keresztény ünnepre, Húsvétra bûnbánattal,
böjtöléssel. Hamuval keresztet rajzol a pap a hívek homlokára és bûnbánatra szólítja
õket a következõ szavakkal: „Emlékezzél ember, porból vagy és porrá leszel!”.

Böjtelõ hava - februári népszokások
Balázsolás

Balázs napján az iskolás gyermekek adománygyûjtõ, iskolába hívó, köszöntõ
szokása, hasonlít a Gergely-napi köszöntéshez.

Sok helyen vittek magukkal nyársakat a gyermekek, és erre tûzték fel a felköszön-
tött házaknál a hurkát, kolbászt. Az adományokat gyakran a tanító vagy a kántor
számára gyûjtötték, aki aztán megvendégelte a gyerekeket.

Szent Balázs doktorunknak hogy ma vagyon napja,
Többször is, hogy megérhessük, az Úristen adja!
Kérjük ajándékát, a szent áldomását,
Távoztassa mindnyájunknak torkunknak fájását.

Farsang
A vízkereszttõl (január 6.) hamvazószerdáig tartó idõszak a farsang. Az õsi pogány

vallásokból megmaradt, mindmáig élõ szokás, a tavaszvárás örömünnepe. A magyar
farsangi szokások a középkorban honosodtak meg. A királyi udvar francia és olasz
szokásokat követett, a polgárság és a falusi lakosság a német hagyományokat vette át.
Bálok, táncmulatságok, nagy evések-ivások idõszaka ez. A tél erre különösen alkalmas
volt, hiszen nem volt sok tennivaló ilyenkor. Sokszor az ilyenkor szövõdõ szerelmek-
bõl a nagyböjt utánra leánykérés és õszre házasság érett.

Egyes helyeken köszönteni jártak a farsangoló gyermekek, szokásban voltak a
falubeli felvonulások (pl.: álesküvõvel összekötött rönkhúzás), a maszkos alakoskodá-
sok, állat-alakoskodók, dramatikus játékok. Egyik ilyen híres farsangi esemény
hazánkban a mohácsi busójárás. 

A farsangi álarcos játékokat már a 15. században is játszottak, Mátyás király például
Itáliából hozatott álarcokat. Maskara szavunk is olasz eredetû. A falusi alakoskodásokat
zárt helyen, például a fonóban adták elõ. Ebbõl az idõbõl maradt fenn a Cibere (böjti
ételek megszemélyesítõje) és Konc (a húsételek megszemélyesítõje) küzdelme.

Az utolsó farsangi vasárnapot farsangvasárnapnak nevezik, az ezt megelõzõ
csütörtök kövércsütörtök, vagy zabáló csütörtök. Farsang utolsó napja húshagyó kedd.
Jégtörõ Mátyás

A hagyomány szerint e napon,  ha Mátyás  talál jeget, akkor töri, ha nem talál, akkor csinál.
Szabó Kaliopé

Dsida Jenõ:

Vidám kínálgatás keresztényi lakomán
(Részlet)

Vegyetek s egyetek 
drága barátaim,
egyetek jól, ha van mit,
vegyetek s egyetek,
kövérek legyetek,
kössetek tiszta kendõt
a nyakatokba bogra
s kigömbölyült vidám
arccal szép pirosan
egyétek a levest,
gyúrjátok lefelé
az ízes pecsenyéket,
zsíros falat zamatját
élvezzétek…

ó, mert tudom, bizonnyal 
nem bûn örömben élni
s Isten úgy tekint le
reátok a kék egébõl
jóságos víg mosollyal
ellágyult szívvel és 
félszemmel hunyorítva,
ahogyan én tekintek 
a tej körül csatázó,
ugrándozó, bolondos,
lefetyelõ, bozontos,
rubintos-nyelvû, huncut
öklömnyi kiskutyákra!

Sokat beszélünk nagy Árpád-házi szentjeinkrõl: államalapító Szent Istvánról, vagy
Szent Lászlóról. Sokkal kevesebben tudnak azonban Szent Margitról, a királylányról.
Õt édesapja, IV. Béla és édesanyja, Mária királyné még születése elõtt felajánlott
Istennek azért, hogy az ország megszabaduljon a tatárok pusztító csapataitól. A felaján-
lás után 2 hónappal egyetlen tatár sem volt az országban. 

A fogadalomnak megfelelõen a 3-4 éves kislányt Veszprémbe, a domonkosrendi
apácák Szent Katalin Kolostorába adták szülei. Késõbb a Nyulak-szigetén (ma Margit-
sziget) építtettek kolostort a szülõk, hogy közelebb lehessenek Margithoz. Itt tette le
saját akaratából 12 évesen az örökfogadalmat, felajánlva életét Magyarországért. Ezt a
fogadalmát mindvégig megtartotta, annak ellenére is, hogy az ország érdekeire
hivatkozva többször férjhez akarták adni.

Élete a tudatos lemondások, az örökös szolgálat és önmegtagadás sorozata. Közel élt
Istenhez, sok csoda történt imái hatására életében és halála után is.

Szent Margitra emlékeztek Balatonalmádi katolikus hívei, amikor január 23-án vasár-
nap gyertyás körmenettel vitték Szent Margit ereklyéjét a Szent Margit Kápolnából a
Szent Imre Templomba. Az ereklyét a veszprémi Szent Margit Templom plébánosa,
Miklós Atya hozta el. A körmenetet és imáikat a hazáért, Magyarországért ajánlották fel. 

Szabó Kaliopé

Szent Margit-körmenet



A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó víz- és csatornaszolgál-
tató részvénytársaságok - így a DRV Rt. is - a szakminiszter döntése alapján az állami tulajdonú
víziközmûvel rendelkezõ települések esetében, 2005. január 1-tõl áttérnek az úgynevezett két-
tényezõs díjrendszer alkalmazására. A változtatás lényege, hogy a számlán szereplõ összeget a
fogyasztástól független havi rendelkezésre állási alapdíjakra, és a fogyasztással arányos köb-
méterenkénti vízfogyasztási és csatornahasználati változó díjakra osztják. Ez lehetõvé teszi,
hogy minden fogyasztó arányosabban vegye ki a részét a víziközmûvek fenntartási költségeibõl.

Az eddigi egytényezõs díjrendszerben az állandó költségek az elfogyasztott, köbméterenként
fizetett díjba voltak beépítve. A régi díjrendszer sajátossága miatt, a szolgáltatást idõszakosan
igénybe vevõ fogyasztók kisebb mértékben járultak hozzá a rendelkezésre állás - fogyasztási
helyenként felmerülõ - azonos mértékû állandó költségeihez. A társadalmilag arányosabb
teherviselés érdekében mûködési területünkön számos önkormányzat, illetve országos szinten a nem
állami szolgáltatók közül jó néhányan már korábban áttértek a kéttényezõs díjak alkalmazására. A
környezetvédelmi és vízügyi miniszter a 23/2004. (XII.16.) számú rendeletében döntött arról, hogy
a szaktárca felügyelete alá tartozó társaságok - más közüzemi szolgáltatókhoz hasonlóan - bevezetik
ezt az elszámolási rendszert az állami tulajdonú víziközmûvel rendelkezõ településeken.

A változtatás legfontosabb eleme, hogy minden víz- és/vagy csatornahálózatra csatlakozott
fogyasztási hely után havonta fix összegû rendelkezésre állási alapdíjak kerülnek felszámolásra.
Ezek mértéke a DRV Rt. ellátási területén érintett településeken (Balaton és Velencei-tó körül)
lakossági fogyasztóknál az ivóvíz-szolgáltatás esetén havi 150 Ft + 15 % ÁFA, a csatornaszolgál-
tatás esetében pedig havi 260 Ft + 15 % ÁFA. 

A nem lakossági fogyasztóknál a bekötési vízmérõ átmérõje határozza meg az alapdíjak nagyságát.
A számla másik összetevõje a változó díj, melyet az igénybevett szolgáltatás mennyisége után kell

fizetni. A fent hivatkozott rendelet meghatározza a felszámítható változó díjak 2005. évi mértékét.
Közületi fogyasztóink esetében már januártól kezdve alkalmazzuk a rendelet szerinti változó díjakat. 

Az állam a lakossági fogyasztóknak továbbra is díjtámogatást nyújt, melynek mértéke várhatóan
csökkeni fog, de továbbra is mérsékeli a miniszteri rendeletben megállapított változó díjat. Az álla-
mi díjtámogatás ez évi mértéke még nem ismert, az errõl szóló döntés meghozataláig az alapdíjon
felüli változó díjat átmenetileg a 2004. évi víz- és csatornadíjakon számlázza társaságunk. A
díjtámogatás mértékét miniszteri rendelet fogja meghatározni 2005. január elsejei visszamenõleges
hatállyal. A lakossági díjtámogatásról szóló döntést követõen, az elsõ elszámoló számlában alkal-
mazza Társaságunk a 2005. évi, állami támogatással csökkentett lakossági víz- és csatornahasználati
változó díjakat, illetve - az elõzõ évek gyakorlatával egyezõen - visszamenõleg számolja el az elõzõ
és a tárgyévi díjkülönbözetet.

Ügyfélszolgálati irodáink készséggel adnak további felvilágosítást a díjrendszer változásával
kapcsolatban. Dunántúli Regionális Vízmû Rt.

DÍJRENDSZER VÁLTOZÁS
Sajtóközlemény
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Egy pedagógus dicsérete
Az újság decemberi számában jelent meg egy írás e fenti címmel, és városunk egy jeles pedagó-

gusának munkáját ismerte el, és tette közismerté a város lakói elõtt. Sok szeretettel ajánlom
figyelmükbe a cikksorozat következõ darabját, melyben szülõk ismerik el egy kiváló pedagógus tel-
jesítményét. 

Kérem a szülõtársaimat, hogy folytassuk együtt a sorozatot! 

Kiskacsák a pályán...
Idén januárban kis családommal együtt második alkalommal sikerült elmélyülni a síelés adta

örömökben az ausztriai Gaalban a Györgyi Dénes Iskola szervezésében. Itt nem csak a  kényelmes
szállás és a barátságos árak, hanem  az ötletes programok, a jó hangulat és a törõdés az, ami feled-

hetetlenné varázsolja évrõl évre
kicsik és nagyok egyhetes
tartózkodását. A  tanárok, Eszter
néni és Attila bácsi részérõl meg-
nyilvánuló gondoskodásra
jellemzõ, hogy nem csak rendet
tudnak tartani, szeretik is a gyer-
mekeket! Ez pedig ma - sajnos -
ritkaság! Attila fiatal kora
ellenére nem csak tanít, hanem
nevel, méghozzá teljes szívvel-
lélekkel, ahogy azt egy igazi
pedagógustól el lehet várni.
Sorba állít, dicsér vagy
elmarasztal, türelmesen hallgat,
határozottan dönt, érthetõen
magyaráz és mindenkinek azon-
nal segít. A nebulók pedig akár a
kiskacsák az anyjuk után szor-

galmasan kanyarognak utána a meredek pályákon. Példát mutat az edzésen, a  sportban, a pályán, az
iskolában és az életében. Gyermekeinknek pedig pontosan erre van szüksége. Olyan példákra, ame-
lyek majd meghatározzák gondolkodásukat, egészségüket, jövõjüket.

Bízunk benne ,hogy még sokáig gyûjti majd ‘szárnyai alá’ a jövõ nemzedékét egészségre sportra,
tisztességre nevelve. A jövõ nemzedéke pedig a nemzet jövõje, a mi jövõnk.

Attila bácsi... köszönjük.
A sítáboros szülõk nevében egy apuka.

F E L H Í V Á S
A balatonalmádi Római Katolikus Plébánia fennállásának 70. évét ünnepli 2005-ben. A

jubileumi év keretében kiállítást szervezünk, ezért kérjük azokat a kedves almádi polgárokat,
akiknek bármilyen tárgyi emlékük, fényképük, feljegyzésük van a plébániával kapcsolatban,
segítsenek nekünk azzal, hogy a kiállítás idejére rendelkezésünkre bocsátják azokat.

A plébánia telefonszáma: 438-435 (Balatonalmádi), 430-419 (Vörösberény). A szervezõk

BALATONI KECSKEKÖRMÖK
Ismeritek-e a Balatont? Pihentetek-e már kies partjain?

Hallgattátok-e már a hullámok csacska beszédét, a nádasok súgását-
búgását, a madarak kedves énekeit? Ha nem hallottátok még, akkor
én most mesélek róla nektek. Mert a hullámok, nádasok, a madarak
suttogását, énekét érdemes meghallgatni! Csodálatos regékrõl
tudnak, szebbnél szebb meséket mondanak a régi idõkrõl, amikrõl
már az emberek megfeledkeztek. Ezt a szép regét is Tihany köves
partjain üldögélve hallottam. Most nektek tovább adom.

Tihany partjait réges-régen ezüstföveny borította, az erdõk
tisztásain selyemfû nõtt, s csodálatos szökõkutak lövellték víz-
sugarukat a ligetek bokrai közt. Nem lakott még ekkor ember a fél-
szigeten, csak egy vénséges banya, aki ott vert tanyát magának a
legmagasabb tihanyi hegy barlangjában.

A banyának világraszóló szép kecskenyája volt, szökõkutak
vize mosta szõrüket ezüstös fehérre, a balatoni selyemfû nevelte
õket szép kezes állatokká. Az ezüstös nyáj s a banya is minden
áldott este leereszkedett a Balaton partjára, kecskéi kortyoltak a
hûsítõ habokból, a banya meg gyönyörködött szépséges nyájában,
és büszkén kiáltotta a Balatonnak:

- Nincs szebb az én kecskéimnél! Tudod-e?
A tréfás kedvû tihanyi visszhang ilyenkor mindig ráfelelte:
- Nincs szebb az én kecskéimnél! Tudod-e!!!
Bosszankodott is a vén banya minden este, de a tihanyi vissz-

hang ellen tenni mit sem tudott.
Sok víz csurgott el a tihanyi szökõkutakon, amikor egy szép

napon kedves pásztorlány, a hold kistestvére hajtotta kecskéit a
balatonpartra. Soha nem járt még arra. Megtetszett neki a selyem-
fû, a csillogó szökõkutak, a tihanyi erdõk, a gyönyörûséges parti
föveny. Kapta magát, beszaladt a félszigetre, s kecskéi utána
iramodtak. Meg sem álltak elõbb, csak a szépséges fövenyen, s a
kecskék megöklelték a selymeshátú hullámokat. Nem is látott még
a Balaton ilyen szép kecskéket soha életében, nem is csoda, hiszen
a Hold udvarában nevelkedtek! Aranylott földig érõ selyem-
bundájuk, aranyból volt szarvacskájuk, a körmük meg vakító
fehér, fehérebb az igazgyöngy fehérségénél.

A banya is megpillantotta a csodálatosan szép kecskenyájat.
Azonnal észrevette, hogy a kecskék szebbek, kedvesebbek,
játékosabbak az övéinél. No, menten felforrt az epéje. Eszébe
jutott a tihanyi visszhang felelete. Hát mégiscsak van szebb az õ
földi nyájánál! Meg is irigyelte. El is határozta, hogy elpusztítja a
Hold kistestvérét, s az arany nyájat magának megkaparintja.

A kedves pásztorlány mit sem tudott a vénséges banya gonosz
szándékáról. Annyira megtetszett neki a Balaton, hogy ha csak
tehette, kiült a partjára, az ezüstös fövenyre, s énekelt, míg csak be
nem alkonyodott. A tihanyi madarak a Hold kistestvérétõl tanulták
legszebb nótáikat, s azóta is fújjak szakadatlanul! A kecskék meg
eközben a szökõkutak körül ugrándoztak, a selyemfûben lege-
lésztek. Igen jól érezték magukat. Néha még a messzi hegyek
lábáig is elkóboroltak.

Egyszer is, amikor a kedves pásztorlányka a Balaton-parton
ülve dalra tanítgatta a madarakat, s a nyáj messze elkóborolt, a
banya befogta ökreit aranyos ekéjébe, s olyan mély barázdát húzott
a lány köré, hogy azon bizony a nyáj nem tudott volna keresztül-
ugrani. Így akarta elválasztani a kecskéket kedves gazdájuktól.

A pásztorlányka, amikor észrevette a banya mesterkedését, fel-
ugrott és elkezdett szaladni az árok felé, erõs volt, edzett volt, biz-
tos volt benne, hogy keresztülugorja.

Ekkor rettentõ vihar kerekedett, és zúgva, bömbölve törtek át a hul-
lámok a partokon. Próbált a lány menekülni erre is, nézett amarra is.
De a hullámok sziszegve nyaldosták sarujának szíját, egykettõre
beborították a pásztorlánykát. Még utoljára annyit tudott kiáltani:

- Gyertek, gyertek édes kecskék! - s azzal elmerült.
Alighogy meghallották a kecskék a kiáltást, szedték ma lábukat,

csattogott fehérmárvány körmük az ezüstös fövenyen. Rohantak
kis gazdájukhoz. A banya kitárta elõttük karját, haza akarta õket
terelni az övéihez, hogy ezután neki legyen a világon a legszebb
kecskenyája. No, ugyan az aranyszõrû nyájat hívogathatta, csalo-
gathatta, szólítgathatta. Nem hallgattak azok rá. Rohantak egye-
nesen a hullámokba, magukkal sodorva a jajveszékelõ banyát is,
aki gonosztettéért szörnyen meglakolt. A Balaton hullámaiban
lelte halálát.

A Hold kistestvérébõl angyal lett, s még sokáig ott tanyázott a
tihanyi ligetek tisztásain. Aranyszõrû nyája viszont benn maradt a
Balatonban, nem maradt egyéb belõlük, mint a szépséges fehér
körmük, melyek csodálatosan izzanak a telihold fényében! Még
ma is találnak a tihanyi gyerekek a hegyekben kecskekörmöt.
Olcsó pénzért adnak is belõle.

Vegyetek tõlük, ha arra jártok!
Komjáthy István: Botond címû mondagyûjteményébõl
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Február 9. Hamvazószerda, a nagyböjt kezdete. Szüleink ebben az idõben böjti napokat
tartottak. Tartózkodtak a húsételektõl, az italoktól, a mulatságoktól. Ma inkább úgy
tartják, akik adnak az egészséges életmódra, hogy méregtelenítenek. Így szeretnék
halételeket leírni, melyek kedvelt ételei voltak elõdeinknek. Persze a finom sütik a
vasárnapi asztalról ebben az idõben sem hiányoztak.

Fogas rákraguval
A fogast kifilézzük, felszeleteljük, sózzuk. Fél óra múlva lisztbe forgatjuk. Kevés ola-

jon serpenyõben roston sütjük. Kiszedjük a haldarabokat. A maradék lében a kockára
vágott vöröshagymát, a gombát megpirítjuk. Ha üveges, rászórjuk a koktélrákot, az
apróra vágott paprikát, a paradicsomot. Sót, borsot, kevés pirospaprikát teszünk rá.
Végül az egészet együtt megpároljuk. 

Tálalás: petrezselymes burgonyát teszünk a tál közepére, köré rakjuk a halat, ráönt-
jük a ragut. 

Hozzávalók 4 személyre: 1 kg fogas, 2 dkg liszt, fél dl étolaj, 10 dkg vöröshagyma,
20 dkg gomba, 10 dkg koktélrák, 1 db zöldpaprika, 1 db paradicsom, pici pirospaprika,
só, bors, 80 dkg burgonya.

Halkocsonya pontyból
Annyi vizet teszünk fel forrni, ami ellepi éppen a halat. Ha forr a víz, beletesszük a

pontyszeleteket. Ízlés szerint teszünk bele sót, egész borsot, babérlevelet és 3-4
evõkanál esetet, egy nagy fej vöröshagymát. 20 percig fõzzük, de a lé épp csak forrjon,
akkor lesz szép átlátszó. Kicsit hagyjuk hûlni. Óvatosan kiemeljük a halszeleteket.
Tálban elrendezzük, majd rászûrjük a levet. Jól kihûtjük.

4 személyre kb. 1 kg pontyot számítunk. 

Rigó Jancsi
Tészta: 6 tojás fehérjét keményre verünk. Apránként beleverjük a 6 evõkanál kristály-

cukrot. Ha jó kemény a hab, óvatosan, fakanállal keverve belekeverjük a 6 tojás sárgáját,
6 evõkanál lisztet, 2 evõkanál szitált kakaót és 1 evõkanál étolajat. Sütõpapírral kibélelt
gáz-tepsiben sütjük. Ha kihûlt, kétfelé vágjuk. Az egyik felére gõz fölött puhított, kb. 8
dkg étcsokoládét, melyhez 1-2 evõkanál étolajat keverünk, rákenünk. Ha megszáradt a
csoki, felkockázzuk.

Az alsó lapra terítjük a tejszínhabos krémet: 5 dl habtejszínt keményre verünk. 2
evõkanál kakaót és 2 evõkanál cukrot verünk bele, majd 1 habfixálót adunk hozzá. A
csokis tetõt soronként rátesszük a tejszínes krémre, majd az egészet felkockázzuk
melegvízbe mártott késsel. Nagyon finom, gyors és egyszerû süti.

Süssünk-fõzzünk!
- Öhlmann Ági rovata -

A hagyományosan január közepén a Vödör-völgy térségében megrendezésre kerülõ
Számfira-Gáz Almádi kupa terepfutóverseny immár hatodik alkalommal kínált rajthoz
állási lehetõséget az alapozás közepén tartó tájfutók, atléták, triatlonosok és a környék
hobby kocogói számára. Az eddigi években megszokott, zord körülmények helyett ezút-
tal a váratlanul tavasziasra fordult idõjárás meghozta a futni vágyók kedvét is, így a
résztvevõk létszáma a verseny történetében elõször elérte a száz fõt. Külön örvendetes,
hogy a szenior férfiak kategóriáját a helyszínen meg kellett bontani, mivel még a hat-
van éven felüliek között is teljes volt a dobogó. A kellemes idõben és a felszáradt erdei
utakon sorra dõltek meg a több éves pályacsúcsok, a várakozásoknak megfelelõen elsõ-
sorban a VEDAC atlétáinak köszönhetõen.
N12 (4 km): 1. Szabó Vivien, Veszprémi Honvéd SE 9’07”, 2. Tóth Krisztina,

Veszprémi Tájfutó Club 19’19”, 3. Domán Fruzsina, Tapolcai Honvéd SE 21’11”.
N14 (4 km): 1. Urr Bianka, VEDAC 16’01”, 2. Mikóczy Orsolya, Berényi DSK 22’01”,

3. Papp Éva, Berényi DSK 23’37”.
N16 (4 km): 1. Sebõk Petra, Veszprémi Honvéd SE 19’19”, 2.  Berényi Krisztina,

Berényi DSK 25’42”, 3. Horváth Beatrix, Berényi DSK 25’42”
N18 (6 km): 1. Nagy Mónika, VEDAC 24’57”
N19 (6 km): 1. Zsiga Tímea, VEDAC 22’08”, 2. Kelemen Bernadett, Pécsi VSK 23’42”,

3. Eiserle JuditMarathon TKE Várpalota 24’07”.
N40 (4 km): 1. Molnár Rózsa 16’24”, 2. Papné Lovizer Andrea, Veszprémi Tájfutó Club

18’15’, 3. Kaszásné Boa Ágnes, Balatonalmádi Herkules SE 19’01”

F12 (4 km): 1. Novák Zalán, Tapolcai Honvéd SE 17’06”, 2. Horváth Marcell, Veszprémi
Bridzs és Tájékozódási SE 17’10”, 3. Lükõ Dániel, Veszprémi Honvéd SE 17’44”.

F14 (4 km): 1. Tölgyesi Ákos, Veszprémi Honvéd SE 17’01”, 2. Zoboki Barna,
Tapolcai Honvéd SE 18’43”, 3. Hartmann Ákos, Tapolcai Honvéd SE 20’21”. 

F16 (6 km): 1. Pogány Balázs, VEDAC 22’29”, 2. ifj. Tóth Károly, Tapolcai Honvéd
SE 25’40”, 3. Lasztovica Jenõ, Tapolcai Honvéd SE 26’34”. 

F18 (6 km): 1. Rábel Csaba, VEDAC 22’04”, 2. Tóth András, Tapolcai Honvéd SE
23’59”, 3. Domán Rajmund, Tapolcai Honvéd SE 25’57”. 

F19 (10 km): 1. Búcsú Dénes, VEDAC 35’48”, 2. Szirbek Zsolt, VEDAC 36’06”, 3.
Takács Dávid, VEDAC 36’41”. 

F40 (6 km): 1. Wimmer László, Óbudai Futó Kör 23’34”, 2. Kondek István, Bakony
Alpin 23’56”, 3. Domán Gábor, Tapolcai Honvéd SE 24’28”.

F50 (6 km): 1. Méreg József, Marathon TKE Várpalota 26’30”, 2. Markó Tamás,
MATASZ 29’56”.

F60 (6 km): 1. Niedermajer Attila 28’37”, 2. Horváth Béla, Kõbányai Tájfutó Klub
32’31”, 3. Hornák Zoltán, Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE 33’06”.

Létszám-csúcs
a Vödör-völgyi futóversenyen

Télen miért jó gyalogolni
Almádiban?

Választ az ötödik Vödörvölgyi Mikulás Gyalogos Teljesítménytúrán kaphattunk 2004.
decemberben. Elõször is azért, mert ahol ötödször rendeznek, ott kialakult, sõt egyre
finomodó rendszer fogadja a gyaloglókat; az idén már új információs táblák is mutatták a
helyes utat a Vödörvölgybe. Meleg tea, folyadékpótlás kétszer is várta a fáradt vándorokat,

fedett, meleg, kultúrált helyen, a szentki-
rályszabadjai iskola és a vörösberényi
családsegítõ központ jóvoltából. Az
elmaradhatatlan Mikulás is ott sétált a
régi vasúti töltés mentén, már ahová szán
és hó hiányában Trabantjával el tudott
vergõdni a nagy sárban. S nagyon rende-
sen osztogatta zsákjából a finomságokat,
amihez egy kicsit az almádi CBA is
besegített. Mikulásunkat kutyája is
elkísérte, amitõl a lovas turisták kissé
megriadtak, de azután énekeltek egy ki-
csit, s nekik is jutott szaloncukor. 

Másodszor: az almádi hegyeket szabdaló völgyekben vezetõ út néhol még
úgyszólván természet közelinek tekinthetõ növényzettel körített, festõi dolomit-bércek
között kanyarog, ami azért felszabadítja a lelkeket, majd rálátást nyújt a balatoni tájra,
végül elvezet az erõdített templom mellett. Szabadon lélegezni, falni a kilométereket az
igazi hétvégi kikapcsolódás.

Harmadszor: röpke 4-5 óra alatt megbizonyosodhatunk fizikai tehetségünkrõl, erõn-
létünkrõl, kitartásunkról. „Akinek ennyi jó kevés, azt érje gáncs és megvetés” énekel-
hetnénk a kórussal, de mi inkább azt ajánljuk, hogy jöjjön el jövõre.

A túrán kétszázötvenen tapostak körbe, eltévedésrõl nem tudunk, néhányan (12 fõ)
feladták, vagy kifutottak a szintidõbõl. Az almádi rendezõk elvbõl nem jegyzik a legko-
rosabb, legfiatalabb, legokosabb részvevõket, de az idén azért mi is felfigyeltünk egy
bizonyos uralkodó korosztályi és nembeli megjelenésre. Sajnos, vagy örvendetes, a
nyugdíjas korú nõk uralták a mezõnyt, néhány ovis korú unokával kézen fogva.
Valószínûleg a 15 km-es távolság, a sok pihenõ-ellenõrzõ pont nyújtotta kényelem
(adott esetben közlekedéshez közeli kiszálló-hely) az idõsebb korosztálynak biztonsá-
gos, ill. leküzdhetõ feltételeket teremtett. Nagy csoport jött Zalából (bátrabbjai a hosszabb
Bakonyi Mikulás-túrához igyekeztek), Szigethalomról pedig 45-en is indultak. A több-
ség szûkebb környékünkrõl indult, a szomszéd falvak, városok (mint pl. Balatonfüred)
iskoláinak diákjai, s ajkai természetjárók is megjelentek.

A rendezõ Bauxitkutató TSE önkéntesei nagy szeretettel készülõdtek az idén is,
bejárták az utakat, fõzték a teát (több mint 200 liter fogyott), s pályáztak az anyagi fedezet-
re. Legtekintélyesebb forrásunk az Almádi Önkormányzat, melynél pályázati lehetõség
is nyílott rendezvényeink megsegítésére. Külön köszönet érte. Köszönet Mindenkinek,
aki hozzájárult a Vödörvölgy 15 km-es gyalogos teljesítménytúra sikeréhez.

Szöveg és fénykép: Knauerné Gellai Mária

Az idén sem mardhatott el az élményekben gazdag sítáborozás. 2005. elsõ hetében a
Györgyi Dénes Általános Iskola tanulói és tanárai néhány szülõ kíséretében felk-
erekedtek, hogy meghódítsák a „nagy hegyet”, amely Ausztriában, Gaalban található.
Sok újonc is lécre állt, hogy bebizonyítsa, milyen könnyen meg lehet tanulni síelni.
Ebben a 6 rövid napban nagyon jól összejött a csapat!

Délelõttönként oktatá-
sok zajlottak, délután sza-
badsíelés. Este pedig ér-
dekes és izgalmas prog-
ramokat szerveztek ne-
künk: tekézés, gokartozás,
esti  sízés és VW Bogármú-
zeum látogatás. Lehetõség
volt szaunázásra is. Meg-
látogattunk egy nagyobb
sícentrumot, Lachtalt. Ide
nem volt kötelezõ eljönni, a
kezdõket el sem vittük oda.
Jól is tettük, mert az idõ
hihetetlen volt. Szakadt a hó és fújt a förmeteg. De a bátor síelõink ezt is túlélték! Reggelit
és vacsorát kaptunk, aminek idõpontja jól alkalmazkodott a napirendünkhöz. A csoportot a
sípálya mellett többfelé szállásolták el, a kis faházakban, a panzióban és a kastélyban.

Utolsó nap egy kis megmérettetés várt a síelõkre. Gyorsasági versenyt rendeztek
nekünk, hogy összemérjük sítudásunkat. Meglepõ eredmények születtek… Mire vége
lett a tábornak, a kezdõk biztosan álltak a lécükön, a haladók újabb trükkökkel gyara-
pították a tudásukat.

Az összes síelõ nevében megköszönöm Szalai Eszternek, Ács Attilának és Szabó
Péternek a szervezést, s a kitartó tanítgatást! 

Jövõre veletek, ugyanitt! Krenhardt Kata, 8/a osztályos tanuló

Sítáborban voltunk

Egyenes válasz

A jövendõ jogász vizsgázik:
- Mi a bigámia büntetése?
- Két anyós!

A drámaíró házassága

- Na, komám, hogy ízlik a házasélet?-
kérdi a drámaírót a régi barát.
- Ó, roppantul élvezem – feleli a drá-
maíró. – Már két tragédiára való anyagot
gyûjtöttem.

Tolvajok egymás közt

- Szörnyû, hogy romlanak az erkölcsök!
- Miért, mi történt már megint?
- Képzeld, ma a villamoson bedugtam a
kezem valakinek a zsebébe, és az a
rohadék képes volt lehúzni a gyûrût az
ujjamról!

(Várjuk tréfát kedvelõ olvasóinktól a sza-
lonképes vicceket a következõ havi
Humorzsákba!)

HUMORZSÁK
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Képviselõ-testületünk új helyi rendeletben szabályozta az ebtartást, mely
2005.január 1-én lépett hatálya. Az EU normákhoz igazított elõírások feltételezik az
ebtartók felelõsségteljes és jogkövetõ magatartását. A rendelkezések az ebek
érdekeinek védelme mellett a közterületek és a közterületen tartózkodó személyek
testi, lelki és érdekvédelmét is szolgálják. Felhívom az ebtartók figyelmét, hogy az eb
közterületen csak pórázon sétáltatható. A balesetekben az állat is megsérülhet, kárt is
okozhat.  Ez évben fokozzuk a gyepmesteri szolgálat tevékenységét a kóbor állatok
összegyûjtése érdekében. 

Balatonalmádi Város Önkormányzat Jegyzõje 

Balatonalmádi Város Önkormányzatának 19/2004. (X.15.) rendelete
az ebtartás helyi szabályairól

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A § (2) bekezdésében kapott felhatal-
mazása alapján az ebek tartására vonatkozóan az alábbi szabályokat határozza meg. 

A rendelet célja (1. §), hogy az ebtartás tekintetében egyidejûleg biztosítsa
Balatonalmádi város polgárainak érdekvédelmét és a közegészségügyi, állategészségü-
gyi, környezetvédelmi, köztisztasági, állatvédelmi elõírások érvényesítését.

A rendelet hatálya (2. §) (1) A (2) bekezdésben foglaltak kivételével Balatonalmádi
város közigazgatási területén folytatott ebtartásra, ebtenyésztésre terjed ki. (2) E ren-
delet szabályai nem vonatkoznak a cirkusz, állatkiállítás, bemutató és verseny, állat-
kereskedés, fegyveres erõk és testületek ebtartására.

Az ebtartás szabályai
3. § (1) Az eb tartója – a rendvédelmi szervek, nemzetbiztonsági szolgálatok, a bûntetés-

végrehajtási, a vám- és pénzügyõri szervek, a határõrség kivételével – köteles az eb tartás
helye szerint illetékes jegyzõnek bejelenteni, ha az állata a) a három hónapos kort elérte, 

b) állata elhullott vagy elveszett, c) tartási helye három hónapnál hosszabb idõre
megváltozott, vagy d) új tulajdonoshoz került. /41/1997. (V.28.) FM rendelet 212. § (1)
bek./ (2) A jegyzõnek a bejelentett ebekrõl nyilvántartást kell vezetnie, amelyben az
ebtartó adatain kívül (név, lakcím), az eb azonosítási adatait (fajtáját, születési évét,
nemét, színét, ha van jelölési számát) és a veszettség elleni legutolsó védõoltás idõpon-
tját is fel kell tûntetni. /41/1997. (V.28.) FM rendelet 212. § (3) bek./

4. § (1) Kertes családi házban lakásonként 2 db kutya tartható. (2) Több szintes, több-
lakásos lakóépületben, sorházban, társasházban az ebtartás a tulajdonostársak megál-
lapodása, a társasházról szóló jogszabályok, a társasházi alapító okiratban foglaltak
alapján folytatható. Amennyiben ez nem szabályozott, úgy lakásonként egy darab kutya
tartható. (3) Többlakásos lakóépület közös használatú helyiségeiben valamint erkélyen
és loggiákon kutyát tartani tilos. (4) Az ebtartó köteles állatát olyan feltételek között tar-
tani, hogy elkóborolni, vagy közterületre felügyelet nélkül kijutni ne tudjon. A szük-
séges feltételek hiányában az ingatlanon eb nem tartható. (5) A korlátozó rendelkezések
nem vonatkoznak a vakvezetõ ebre, amennyiben szükségességét szakorvos igazolja.

5. § (1) Az ebtartó köteles állatát közterületen pórázon vezetni. (2) Ha a kutya harapós
vagy támadó természetû, az eb tulajdonosa közterületen csak pórázon szájkosárral vezetheti. 

6. §1

7. § Az eb tulajdonosa az eb szaporulatát az elválasztást követõ 30 napon belül köte-
les eltávolítani az ingatlanáról.

8. § Amennyiben az állattartó az ebet nem kívánja / tudja tovább tartani, úgy köteles:
megfelelõ elhelyezésrõl gondoskodni; felajánlani a legközelebbi állatvédõ

szervezetnek; átadni a gyepmesternek a költségek viselése mellett. 
9. § Az önkormányzati tulajdonú közterületen a polgármester az ebek bevitelét

megtilthatja, melyet a bejáratokon közérthetõ, el nem mozdítható táblával kell jelölni. 
10. § Az ebek futtatására, edzésére, eb illemhelyek céljára kijelölt területeket a ren-

delet 1. sz. melléklete állapítja meg. 
11. § (1) Balatonalmádi város közigazgatási területén az ebtenyészet létesítését a

Polgármester engedélyezheti. A kettõ darabnál több eb tartása esetén ugyanazoknak az
elõírásoknak kell eleget tenni, mint tenyészet létesítése esetén. (2) Az ebtenyésztés
létesítése iránti kérelemhez mellékelni kell a közegészségügyi és állategészségügyi
szakhatósági hozzájárulást. (3) Ebtenyészet csak az állattartásra vonatkozó rendeletben
meghatározott IV. övezetben létesíthetõ. 

12. §2 (1) A jegyzõ az állatvédelemre, valamint az állattartásra vonatkozó szabályok
megsértése esetén – a (2) bekezdés szerinti állatok kivételével – az állattartást korlá-
tozhatja, megtilthatja. (2) Természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve nemzetközi ter-
mészetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó állat esetén a jegyzõ kezdeményezi a ter-
mészetvédelmi hatóságnál az állat tartásának korlátozását, illetve megtiltását.
/245/1998. (XII.31.) Korm. rendelet 7. § /

Gazdátlan és kóbor ebek
13. § (1) A kóbor és a város közterületein felügyelet nélkül hagyott ebek befogásáról

és tartásáról a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni. (2) Az elkóborolt ebek
befogására illetve visszaszerzésére irányuló igényt a Balatonalmádi Polgármesteri
Hivatal közterület-felügyeleténél lehet bejelenteni. (3) A befogott ebet az 1. sz. függelék
szerinti tartási, szállítási és befogási költségek megtérítése mellett a tulajdonos 14 napon
belül kiválthatja, amennyiben igazolni tudja az 1 éven belüli veszettség elleni oltást. Az
1. sz. függelék tartalmát minden évben a gyepmesteri szolgálattal megkötött szerzõdés
alapján a Polgármesteri Hivatal határozza meg. (4) A befogott ebeket 14 napig õrzik, a
ki nem váltott ebekkel a Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal szabadon rendelkezik. (5)
A Polgármester a veszettség gyanúja miatt megfigyelés alá vont eb tulajdonosát a
felmerült költségek megfizetésére kötelezheti. A kedvezõ eredménnyel záró megfi-
gyelés után a Polgármester felszólítja az ebtulajdonost az eb elszállítására. 

Szabálysértési rendelkezések
14. § Szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtható, aki az

alábbi rendelkezéseket megszegi: a) a meghatározott darabszámot meghaladó ebet tart

Vörösberényi „Fábián József” Kertbarát Kör:
2005. január 10. Új évi köszöntõ, 2004. évi tapasztalatok. Elõadó: Horváth József

elnök, Bucsku Péterné gazdasági vezetõ. Új vezetõség-választás a következõ 4 évre.
2005. január 24. Borkezelés- felkészülés a borversenyre. Elõadó: Floidl Imre. Az

elõadó ismertette azokat a teendõket, amit el kell végezni a szüret kezdetétõl kezdve,
hogy tiszta színû, jó illatú, zamatos, versenyképes boraink legyenek a 2005. március 19-
én tartandó borversenyen.

2005. I. félévi programja
Február 7. 18 óra Szõlõ telepítése – fajtaválasztás. Elõadó: Horváth Csaba  
Február 21. 18 óra Kisüsti pálinkafõzés, üvegpohár bemutató és vásár. 
Elõadó: Csalló Jenõ, Bakonyvári Zoltánné
Március 7. 18 óra Növényvédelem, a növény-védõszerek használata – tárolása.

Elõadó: Károlyi György
Március 19. 16 óra Borverseny, társadalmi borbírálat. Szervezõ: Horváth József
Március 21. 18 óra Az ALOE VERA jótékony hatásai Elõadó: dr. Debrõdi Mária
Április 4. 19 óra Közbiztonság-vagyonbiztonság Elõadó: Grúber Sándor, Balogh Csaba
Április**   * óra Részvétel a gyulai kisüstipálinka fesztiválon. Szervezõ: Zabó Gyula
Április 18. 19 óra Évadzáró közgyûlés. Elõadó: Horváth József
Április 30. 7 óra Kirándulás, termálfürdõ, múzeumlátogatás. Szervezõ: Bucsku

Péterné. Bõvebb információ: 06 20 /236-7867
* A rendezvény idõpontja egyeztetés alatt áll.

Horváth József, elnök

Balatonalmádi Kertbarát Kör:
2005. január 11. Újévi köszöntõt mond: Farkas István elnök, vélemények a kertbarát

kör tagok 2004. évi tapasztalatairól.
2005. január 25. Egészségünk védelme, helyes táplálkozás, egészséges életmódról

tartott elõadást dr. Kerényi Mária. Ismertette az emberi szervezet mûködését, a trom-
bózis és egyéb súlyos betegségek kialakulását, a helyes táplálkozást.

Balatonalmádi Kertbarát Kör 2005. I. félévi programja
Február 8. Komposzt helyes elõkészítése és tárolása. Helyes felhasználása.
Február 19. FARSANGI BÁL
Február 22. Metszési bemutató. Kihelyezett foglalkozás Elõadó: Magasmarti 
Március 8. Virágok tavaszi gondozása. Szõlõ és gyümölcsfák oltása. Gomba

ismertetõ. Elõadó: Takács F.
Március 12. BORVERSENY (Pannónia Kulturális Központ)
Március 29. Növényvédelem. Permetszerek helyes alkalmazása, kiválasztása.
Elõadó: Varga Imre
Április 12. Kultúrált borfogyasztás, ételek megválasztása.
Április 26. Féléves beszámoló, értékelés

Farkas István, elnök
A két kertbarát kör nevében: Durst László

4. § (1), (2), (3) b) az ebet közterületen, póráz nélkül sétáltatja 5. § (1) c) harapós vagy
támadó természetû ebet közterületen szájkosár nélkül vezet 5. § (2) d) az eb szaporu-
latát az elválasztást követõ 30 napon belül nem távolítja el 7. § e) ebtenyészetet engedé-
ly nélkül létesít és tart fenn 11. § (1), (3)

Záró rendelkezések
15. § (1) A rendelet megszegõjének tettenérése esetén a Polgármesteri Hivatal

közterület-felügyelõje 500-10.000 Ft-ig terjedõ helyszíni bírságot szabhat ki. (2) E ren-
delet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történõ csatlakozásáról szóló
szerzõdés kihirdetésérõl szóló 2004. évi XXX. törvénnyel összhangban az Európai
Közösségek jogszabályaival összeegyeztethetõ szabályozást tartalmaz. 3) Az ebtartás-
ra vonatkozó központi jogszabályok jegyzékét a rendelet 2. sz. függeléke tartalmazza.

16. § Ez a rendelet 2005. január 1-én napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamat-
ban lévõ ügyekben is alkalmazni kell. A hatálybalépéssel egyidejûleg a  13/2001.
(X.01.) Ör., 2/2000. (II.15.) Ör, 11/1998. (X.01.) Ör., 6/1996. (IV.25.) Ör. rendeletekkel
módosított 22/1993. (XI.25.) Ör. számú rendelet hatályát veszti. 

Balatonalmádi, 2004. szeptember 30.
Pandur Ferenc Dr. Szûcs Sándor
polgármester jegyzõ  
Záradék: A rendeletet 2004. december 6.  napján kihirdettem.

Dr. Szûcs Sándor
Jegyzõ

1. sz. melléklet
Az ebek futtatása, edzése céljára kijelölt területek meghatározása: 1.) A  TÜZÉP

bejáratától a Tass utca keresztezõdéséinél, 2.) a  LOTTÓ  épületek és a vasút közti
zöldterület, 3.) Móra Ferenc utca végén a volt kõbánya, más irányú hasznosítás zavarása
nélkül, 4.) A magtár melletti zöldterület, 5.) Vécsey K. u. – Munkácsy u. és
Szabadságkilátó utca közötti szakaszán

1. sz. Függelék - Az ebtulajdonos által megtérítendõ gyepmesteri szolgálat költsége
/befogási, szállítási, tartási költség/ Befogási költség 670 Ft/adag + 15 % ÁFA. Szállítási
költség 3.450 Ft/eset + 25 % ÁFA. Tartási költség 350 Ft/nap/db.

2. sz. Függelék - Az ebtartásra vonatkozó jogszabályok (2004. 09. 15.)
Némethné Kovács Júlia

mûszaki osztály, környezetvédelmi referens

Felhívás az ebtartókhoz! 

1 hatálytalanította a 25/2004.(XII.6.) Balatonalmádi Önkormányzat rendelete
2 módosította a 25/2004.(XII.6.) Balatonalmádi Önkormányzat rendelete

F e l h í v á s
A Balatonalmádi Foci-suli Alapítvány szívesen fogadja adója 1%-ának

felajánlását  a 18929672-1-19 számon.
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Idei szemétszállítási díjak
A Kommunális Kft. hírlevele

Tisztelt Ügyfelünk !
Tájékoztatjuk Önt, hogy Balatonalmádi Város Önkormányzatának 28/1995. (XI.30.)

28/2004.(XII.27) szám alatti módosítása szerint a hulladék szállítás rendje és díjai 2005.
évben az alábbiak szerint módosulnak:

- Az egyedi hulladékgyûjtéssel kiszolgált belterületen a hulladékszállítás egész
évben heti egy, illetve július 15. és augusztus 15. között heti két alkalommal történik. 

A 2005. éves ürítések száma: 57
- Azokban az utcákban, ahol többségében üdülõk vannak, illetve beépített kül-

területen, április 15. és október 15. között heti egyszer, illetve július 15. és augusztus
15. között heti két alkalommal  történik a hulladékszállítás.

A 2005. éves ürítések száma: 32
Fentiek alapján az éves hulladékszállítási bruttó díjak az alábbiak: 
- állandó lakosok éves díja: 11.796,- Ft
- nyaralótulajdonosok díja: 6.624,- Ft 
Amennyiben az ingatlan tulajdonosa nem rendelkezik szabványos edényzettel,

lehetõsége van háztartási hulladékát a Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Kft.
emblémájával ellátott mûanyag zsákokba szállítási napon kirakni. A zsákok
megvásárolhatók a Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Kft. Balatonalmádi.
Rákóczi u. 43. szám alatt található irodájában, munkanapokon 7 órától 15 óráig. 

A zsákok árai az alábbiak:
- piros zsák (amennyiben az idõarányos éves díj befizetésre került) az éves díjon felül

bruttó 80,- Ft/db (állandó lakos esetén egy évben 57 db, nyaralótulajdonos esetén 32 db)
- sárga zsák többlet kommunális hulladék szállítására 260,- Ft/db
- zöld zsák zöldhulladék szállítására 180,- Ft/db
A zsák ára tartalmazza a hulladékszállítás díját is.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a szabványon kívüli edénybe, vagy embléma nélküli

zsákban kirakott hulladékot a kötelezõ közszolgáltatás keretében nem szállítjuk el, azt
a közterület felügyelet illegálisan kirakott hulladékként, büntetés terhe mellett kezeli.
Városunk tisztasága érdekében kérjük fentiek betartását, együttmûködésüket elõre is
köszönjük.

Szolgáltatásainkkal kapcsolatos egyéb információkkal munkatársaink munka-
napokon 7 órától 14 óráig állnak az Önök rendelkezésére.

Balatonalmádi, 2005. január 18. 
Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Kft. 

8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 43.

Karate és asztalitenisz
Tájékoztató az MTTSZ-kub múltjáról és

a 2004.évi tevékenységérõl
A klubunk 1984-ben alakult meg mint Shotokan Karate Klub, majd 2001-ben létre-

hoztuk az asztalitenisz szakosztályt is, mely egy pár év csipkerózsika álmából
felébredve újra a régiek nyomdokaiba lépett. Hiszen Balatonalmádi a 70-es évektõl a
80-as évekig komoly asztalitenisz múlttal rendelkezett. A karate szakosztály Mikóczy
Károly és Gáspár Imre 1 danos mesterek vezetésével, 1984. óta töretlenül, Almádiban
élõ gyermekek (most már többsége felnõtt ember) százait oktatta és tanítja a mai napig
a sportág rejtelmeire, és, nyugodtan mondhatom, a nagybetûs életre. Aki ezt a sportot
gyermekként legalább pár évig szorgalmasan gyakorolja, az henrikettel indulhat a fel-
nõtté válás rögös útján, mert e sportág ,,nem csak” magabiztosságot, emberi tartást,
önkontrolt, fegyelmet ad, hanem ami a mai világban nagyon fontos, megtanítja a fiat-
alokat a mindennapi kisebb-nagyobb kudarcok leküzdésére.  

A tavalyi év, hasonlóan az elmúlt évekhez, mozgalmasan zajlott. Majdnem negyven
sporteseményen vettünk részt. Ezen események között volt országos, megyei és városi
szintû megmérettetés is. Az asztalitenisz szakosztály tavaly is, és idén is elindult a
veszprémi városi csapatbajnokságban. Ez a Veszprém és vonzáskörzetében lévõ
településeket jelenti. A tavalyi évben az elsõ helyen végeztünk. A megyei asztalitenisz
csapatunk a 2003-2004-es évet tavasszal a 6. helyen zárta. Az õszi fordulók után a 2004-
2005 évi bajnokságban viszont már a 3. helyen állunk. 

Az esélyt, hogy a szezon végén is eme elõkelõ helyek egyikén végezzünk, egy ifjú
tehetségünk, Nyúl Christian további jó formáján múlik. Az õszi fordulók végeztével
Christian, a maga 17 évével a 2004-2005. évi felnõtt megyei I. o. csapatbajnokságban
a legeredményesebb játékos lett. A tavalyi egyéni versenyeken nyolcszor bizonyult a
legjobbnak és lett elsõ. Kétszer a második helyen és háromszor a harmadik helyen, de
ez már a juniorok között. Ezért a megyei asztalitenisz szövetség Nyúl Christiant a 2004.
év legjobb ifjúsági asztaliteniszezõjének választotta. A jó eredményeknek az elérésében
nagy szerepe van a nyári edzõtáboroknak is, amelyeknek az anyagi részéhez a
Balatonalmádi Város Önkormányzata is nagymértékben hozzájárult és ezúton is
köszönjük mindazok segítségét, akik ezt lehetõvé tették. A leghíresebb fõvárosi asztali-
tenisz klubban és az osztrák világbajnok Werner Schlager edzõjének, Karsai Ferencnek
az edzõtáborában készülhetett az õszi idényre. Ez meg is látszott az õszi eredményeken. 

Egy sajnálatos esemény azonban majdnem meghiúsította az asztalitenisz csapat õszi
megyei I. osztályban való indulását. A Váci Mihály Általános Iskola megszûnt, ezzel a
csapat felkészülése és a csapatmérkõzések helyszíne is kérdésessé vált. A Veszprém
megyei Asztalitenisz Szövetség rugalmas hozzáállása lehetõvé tette, hogy az õszi for-
dulóink szinte mindegyikét idegenben játsszuk le. Ezért is nagyon jó eredmény a jelen-
legi 3. hely. Jelenleg a Szentkirályszabadjai Általános Iskolában vagyunk kénytelenek
folytatni sport-tevékenységünket és csak reménykedünk abban, hogy a következõ
idényt már Balatonalmádi valamely sportlétesítményében kezdhetjük.

Klubvezetõség

2005. február 26. szombat 14 óra

TÉLTEMETÕ
TAVASZKÖSZÖNTÕ JÉGTÖRÕ MÁTYÁS

NYOMÁN
Mindenkit szeretettel várunk a Maskarás Mulatságra Balatonalmádiba,

a Mólóhoz, a Balaton partján!
Figyelem, figyelem, mindenkinek figyelem!

Võlegénynek, mennyasszonynak, öregnek és fiatalnak!
Mindenkinek figyelem!

A telet immár elûzzük, a tavaszt köszöntjük.

Aki nem jön el a vigasságra,
nõjön sósuborka az orrára!
Aki nem jön el a vigasságra,
ragadjon fel a villanyfára!

Aki nem jön el a vigasságra,
ragadjon a kemence oldalára!

Szóljon hát a nóta, most már indulóra, még egyszer kívánunk áldást és
szerencsét, esztendõre találkozunk ismét!

Kérnénk, aki teheti, hozzon magával otthon megsütött fánkot, zsíros kenyeret
hagymával. Aki borral hozzájárulna a jó kedvhez, az Ottilia vendéglõbe

jutassa el, forralt bort készítünk belõle.
Aki bátorságot gyûjt és jelmezt ölt magára. A rendezõktõl ajándék várja!

Információ: Molnárné Perus Zsuzsa (70-455-4100)

A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
pályázatot hirdet 
a Magyar Kultúra Napja alkalmából
gyerekeknek és felnõtteknek egyaránt! 

A pályázat célja, hogy a könyvek, az olvasás és az irodalom mindennapi használatá-
nak öröme beépüljön a gyerekek és a felnõttek életébe, s hogy felismerjék annak szép-
ségét és hasznát.

A pályázatra nevezhet bárki, semmilyen feltételt nem szabunk. Pályázati ûrlap és
teszt a Pannónia Könyvtárban igényelhetõ. Az elkészült pályázatok beadási határideje
folyamatos, a legjobbakat 2006. januárjában, a Magyar Kultúra Napján díjazzuk.

Érdeklõdni és jelentkezni lehet: Pannónia Könyvtár – 438-956

„…s egy gyöngy lesz az ég megint, egybefogva szíveink.”
A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
József Attila versmondó versenyt hirdet! 

Kategóriák: Általános iskola – alsó tagozat (3-4. osztály)
Általános iskola – felsõ tagozat
Középiskola és gimnázium
Felnõtt (18 év felett) 

A verseny idõpontja: 2005. április 11. hétfõ – Költészet Napja
A verseny helyszíne: Pannónia Kulturális Központ nagyterme
Nevezési díj: 500 Ft /fõ
Versenyfeladat: József Attila: Gyöngy (1928) c. verse

Egy szabadon választott vers 

A versenyt szakértõ zsûri kíséri szemmel, s a kategóriánkénti legjobbakat a nap végén
értékes ajándékokkal díjazza. 

Jelentkezés és a nevezési díj befizetésének határideje: 2005. március 30. szerda
Érdeklõdni és jelentkezni lehet: Pannónia Könyvtár (438-956)
Szeretettel várunk minden versszeretõt! 

HÛSÉGPROGRAM A PANNÓNIÁBAN! 

A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
hûségprogramot indít az 
intézmény rendezvényeit látogatók számára. 

Egy kisfüzetbe bárki gyûjtheti a pecséteket, s a legtöbb pecsétet összegyûjtött láto-
gatókat értékes ajándékokkal jutalmazzuk. Pecsétet minden olyan látogató kaphat, aki a

Pannónia saját szervezésû programjain részt vesz.
A hûségprogram kisfüzete a közmûvelõdési irodában igényelhetõ. A program 2005.

január 22-én, a Magyar Kultúra Napján indul és folyamatosan tart, az év végéig!
Látogasson el a Pannónia rendezvényeire, érezze jól magát, hûségét jutalmazzuk! 

MEGHÍVÓ!
A Vörösberényi Polgári Olvasó Kör ezúton is értesíti a tagságát, hogy 2005. február

24-én 17 órakor tartja közgyûlését. Amennyiben a megjelentek száma miatt a ren-
dezvény nem határozatképes, az újbóli összehívás idõpontja 2005. 02.24., 17 óra 30
perc, amikor a megjelentek számától függetlenül a közgyûlés lebonyolítható. A
napirend, melyet reményeink szerint a meghívóban minden tagtársunk személyre
szólóan is megkap, szerepel az elmúlt idõszak beszámolója és a jövõ tervei mellett az
alapszabály kisebb mértékû módosítása is.

Kérek minden érdekeltet, hogy jelenlétével támogassa munkánkat!
Végezetül engedjék meg, hogy ezúton is köszönetet mondjak mindazon segítõnknek

és támogatónknak, akik 2004-ben is mellettünk álltak terveink valóra váltásában.
Varjas Zoltán elnök



16 2005 - FEBRUÁR

BAKSAI

AUTÓSISKOLA
Gépjármûvezetõ tanfolyamot indít Balatonalmádiban febuár 3-án

16 órai, március 11-én 19 órai kezdettel!
Idõt és útiköltséget takarít meg, ha helyben tanul! 

Azonnali 30%-os tandíjkedvezmény!
Diáktandíj: 65.000,- forint részletfizetési lehetõséggel. 

Számítógépes oktatás, és számítógépes vizsgára való felkészítés!
Ingyenes tankönyvhasználat! Jelentkezni: Baksai Gábornál 

Balatonalmádi, Lehel út 27.  06-30-916-3286, 06 88/ 593-960

T

Holland használt bútorok és kiegészítõk boltja
Balatonalmádi-Vörösberény, Árpád u. 23. Tel.: 88/431-605 Mobil: 06-20/213-6377

LAKÁSKIEGÉSZÍTÕK, DÍSZTÁRGYAK, BÁLÁS RUHÁK (200 Ft-tól)
KANAPÉK, HEVERÕK, ÁGYAK, ÁGYBETÉTEK OLCSÓN KAPHATÓK

BÚTOROKAT BIZOMÁNYBA ÁTVESZÜNK
Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat AKCIÓS árainkkal!
Nyitva: H-P-ig de. 9-12-ig, du. 15-18-ig Sz.: 9-13-ig

C I P Õ V I L Á G 
Balatonalmádi 

Fórumnál, egész évben nyitva

Új színfolttal bõvült kínálatunk!
Már BÕRRUHÁZAT-ot is vásárolhat nálunk!

Gyönyörû, kifogástalan minõségû BÕRDZSEKIK, BÕRKABÁTOK,
IRHÁK!

Csak EGYEDI darabok!! Bevezetõ áron!!
A téli lábbelik árából 30%-40% árengedményt adunk!
NYITVA: H-P: 9.30 -  17.30-IG,  SZO: 9-13- ÓRÁIG.

Intézze biztosítási ügyeit helyben!

KÖTELEZÕ?
VÁLASSZA 2005-RE IS A RÉGI ÁRAKAT!

Az UNIQA Biztosító Rt. Balatonalmádi kirendeltségén széleskörû 
szolgáltatásokkal várja kedves ügyfeleit!

• életbiztosítások, balesetbiztosítások
• gépjármû-biztosítások
• lakásbiztosítások
• vállalkozói vagyonbiztosítások
• nyugdíj- és egészségpénztár
• assistance szolgáltatások

Hívjon minket, készségesen állunk rendelkezésére!
Címünk: Balatonalmádi, Martinovics u. 2. (Piactér mellett)

Tel.: 88/574-400, 20-932-4411, 20-414-3943, 20-944-4117

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG
BALATONALMÁDI VÁROS LAPJA

Kiadja az „Almádiért“ Közalapítvány, Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
Felelõs kiadó: „Almádiért“ Közalapítvány kuratóriuma 

Fax: 06-88/438-643 • E-mail: almadiujsag@balatonalmadi.hu
Készült: Tradeorg Nyomda Kft. Fûzfôgyártelep

Felelôs vezetô: Tóth Zoltán
Tipográfia: Kiss Csaba

Engedélyszám: 005-18/1989. ISSN 0864-7860
Alapító szerkesztõ: Veszeli Lajos

Szerkeszti a szerkesztôbizottság:
Czuczor Sándor, Sarusi Mihály,

Schildmayer Ferenc, Szabó Kalliopé, Vincze Eszter
Felelõs szerkesztõ: Sarusi Mihály

Hirdetés: Szász Ágnes - 06-20/349-4296

A következõ számunk lapzártája: február 24.

APRÓHIRDETÉS
Balatonalmádiban a Fûzfõi út 65. sz. alatt 64 m2 1+2 félszobás lakás,
erkélyes, 3. emeleti, alacsony rezsivel rendelkezõ, jó állapotú lakás

tulajdonostól eladó. Irányár: 11.500.000.-Ft.
Telefon: 06-30-74-85-873

Balatonalmádiban a Fûzfõi út 65. sz. alatt 64 m2 lakás hosszútávra kiadó.
Kaució szükséges, rezsi alacsony. Telefon: 06-30-74-85-873

Jamina mázas tetõcserép (új 640 db) és használt olcsón eladó.
Tel: 06-20-349-4296

Középkorú nõ irodai, számítógép-kezelõi és kiskereskedelmi gyakorlattal,
vállalkozói igazolvánnyal, Almádiban és környékén,
adminisztratív munkát keres. Tel.: 06/20-349-4296

A Családsegítõ szolgálat hírei
Kedves Olvasók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Idõsek Klubja elköltözött a Györgyi Dénes utcából,

2005. januárjától a Pannónia Kulturális Központban (Városháza tér 4., tel. 431-938) a
szokott idõben, H-P 800-1600-ig várja kedves régi és új tagjait, illetve az érdeklõdõket!
A klub részletes programját keressék az Almádi Élet címû kiadványban. Örömmel
tájékoztatjuk jelenlegi és leendõ klubtagjainkat, hogy az étkezési díj maximális összege
az önkormányzat szociális bizottságának javaslatára 2005. márc. 1-tõl 380 Ft-ról 350
Ft-ra csökken! Ezt a kedvezõ döntést a képviselõ-testületnek köszönhetjük.

2005. márc. 1-tõl változik az étkezés és a gondozás díja. A személyi térítési díj megál-
lapítása a nyugdíj összegétõl függ. A változás mértékérõl minden gondozottunkat
személyesen értesítjük.

A pszichológiai és a jogi tanácsadás továbbra is díjmentesen vehetõ igénybe.
Pszichológusunk, Gereben Írisz szerdánként 14.30-17.30 között, jogászunk, dr. Pajor Levente
és dr. Szabó Miklós kéthetente csütörtökön 15.30-17.30 között várja Önöket! A várakozási
idõ elkerülése érdekében célszerû idõpontot egyeztetni a 430-274-es telefonszámon. MVJ

JIN  -  JANG
GYÓGYMASSZÁZS  SZALON

Balatonalmádi, Fûzfõi út 75.

Értesítem tisztelt vendégeimet, hogy egészségi állapotom miatt
rövidített munkaidõben, telefonos bejelentés alapján újra dolgozom.

Szeretettel várom érdeklõdésüket a 06-30-975-8501-es telefonszámon
Szlamek Tibor

DR. TALLAI ZSOLT
SZÜLÉSZ - NÕGYÓGYÁSZ SZAKORVOS

MAGÁNRENDELÉS

VESZPRÉM, RENDELÕINTÉZET -NÕGYÓGYÁSZAT
PÉNTEK     16 ÓRÁTÓL 18 ÓRÁIG

BEJELENTKEZÉS LEHETSÉGES A DÉLUTÁNI ÓRÁKBAN A
06/70-379 15 33 TELEFONSZÁMON


